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Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S, 
CVR nr. 13737584 

Onsdag den 7. april 2021 

Onsdag den 7. april 2021 kl. 15.30 afholdtes der ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S. 

Generalforsamlingen blev afholdt som en fuldstændig elektronisk generalforsamling.  

Pao  generalforsamlingen var der ved generalforsamlingens start repræsenteret 79.760.691 stemmer og 
797.606.910 kr. aktiekapital. 

Formanden for bestyrelsen, Kjeld Johannesen bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne 
advokat Peter Frank Hansen valgt som dirigent. 

Advokat Peter Frank Hansen blev valgt som dirigent. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen i overensstemmelse med selskabslovens regler, 
vedtægterne for selskabet, og de særlige regler i Bekendtgørelse nr. 2240 af 29.12.2020 om 
midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders 
vedtægter eller tilsvarende aftaler på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets område i forbindelse med 
covid-19, var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig. 

Dirigenten konstaterede, at fremlæggelsesreglerne i Selskabslovens § 99 samt i vedtægterne var 
overholdt. 

Herefter oplyste dirigenten, at dagsordenen for generalforsamlingen ud over valg af dirigent indeholdt 
følgende punkter: 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte 
regnskab 

5. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse 

6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020 

7. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for 2021 

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. bankens vedtægter § 16 stk. 1 

10. Valg af revisor 

11. Forslag fra bestyrelsen: 

A. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af ny § 5 om elektronisk kommunikation i 
Vedtægterne. 
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B. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af ny § 9 om elektroniske aktionærmøder i 
Vedtægterne. 

C. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 8 stk. 2 og § 8 stk. 5 om 
aktion æ rmød er. 

D. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af fly § 12 om elektronisk generalforsamling i 
Vedtægterne. 

E. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 10 stk. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7 om 
indkaldelse og tilmelding til generalforsamling. 

F. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 12 stk. 2 om dagsordenen til 
generalforsamlingen. 

G. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 15 stk. 3 om tilmelding til 
generalforsamlingen. 

H. Bestyrelsen fremsætter forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage de nødvendige 
konsekvensændringer i nummereringen og henvisningen til de enkelte paragraffer i vedtægterne i det 
omfang et eller flere af forslagene anført under pkt. A, B eller D bliver vedtaget. 

12. Eventuelt 

Vedrørende afstemninger oplyste dirigenten, at vedtagelser på generalforsamlingen jf. vedtægternes § 
14 stk. 1 kunne ske ved simpelt relativt flertal. Ifølge vedtægternes § 14 stk. 2 skal 
vedtægtsændringer jf. punkt 11 dog vedtages med 2/3 af savel de afgivne stemmer som af den p 
generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 
Dirigenten oplyste, at der til generalforsamlingen allerede var afgivet så mange instruktionsfuldmagter 
og brevstemmer, at alle punkter på dagsordenen har opnet tilstrækkeligt flertal til vedtagelse, 
herunder alle forslag til vedtægtsændringer under dagsordenens punkt 11. 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 

Dirigenten oplyste indledningsvist, at debat om beretningen blev udskudt til efter fremlæggelse af 
rsrapport og beslutning om overskudsdisponering. 

Dirigenten gav herefter ordet til Kjeld Johannesen til aflæggelse af bestyrelsens beretning om 
selskabets virksomhed. 

Kjeld Johannesen aflagde beretning om selskabets virksomhed. 

3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse samt koncernregnskab 

Dirigenten gav herefter ordet til Lasse Nyby. 

Lasse Nyby fremlagde herefter revideret årsrapport samt koncernregnskab og forventningerne til 
resultatet for 2021. 

CVR.nr  13737584 



147 
Spar Nord Bank A/S - Ordinær generalforsamling, 7. april 2021 

4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte 
regnskab 

Dirigenten oplyste, at der til disposition på generalforsamlingen var årets resultat på 738 mio. kr. 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslog, at årets resultat anvendes til betaling af udbytte på 1,5 kr. 
pr. aktie a nominelt 10 kr. svarende til 185 mio. kr., henlæggelse af 504 mio. kr. til egenkapitalen og 
overførsel af 49 mio. kr. til indehavere af hybride kernekapitalinstrumenter. 

Dirigenten gav herefter ordet frit til dagsordenens pkt. 2-4. 

Dirigenten oplæste indhold af  mail  indeholdende 4 spørgsmål modtaget fra Ove Jensen 
repræsenterende Dansk Aktionærforen ing, 

1. Hvorfor er det, at man først forventer, at synergier på 110 mio. kr. ved overtagelse af Bank 
Nordiks danske forretning, slår igennem i 2022? 

2. Hvor længe vil Spar Nord fortsætte med den udemokratiske form for stemmeretsbegrænsning 
for over 99% af sine aktionærer. En form, der kun findes i Spar Nord, og som er ude af trit med 
stort set alle andre børsnoterede selskaber. God  governance  (som I gerne vil følge) er fuld 
stemmeret uden begrænsninger for nogle aktionærer? 

3. Hvilke tiltag gør Spar Nord for at sikre talenter og nye ledelseskandidater til at afløse den 
nuværende ledelse når den tid kommer? 

4. Har der i relation til jeres whistleblowerordning været sager det seneste år? Har I overvejet en 
ekstern ordning, og de ekstra krav der evt, kan komme efter EU-krav om indføring af 
whistleblowerordning senest ved udgangen af 2021? 

Lasse Nyby besvarede spørgsmål 1. Han oplyste, at der vedrørende køb af Bank Nordiks danske 
aktiviteter i 2021 skal afholdes engangsomkostninger til bl.a. reduktion af medarbejderstaben og i 
forbindelse med  IT-konvertering til bankens datacentral BEC. Samlet forventes engangsomkostninger 
på 60 mio. kr. Herudover er driften indtil konverteringen mere omkostningstung og endeligt skal det 
bemærkes, at i året 2021 er der kun indtjening i 11 måneder mod 12 måneder i 2022. 

Kjeld Johannesen besvarede spørgsmålene 2-4. 

Vedrørende spørgsmål 2 og bankens delegeretmodel oplyste Kjeld Johannesen, at aktionærer, der har 
under 20.000 aktier, har mulighed for at gøre sin indflydelse gældende på de aktionærmøder, som 
afholdes i alle aktionærkredse. Aktionærmøderne følger bankens forretningsmodel om lokalt 
tilhørsforhold. Det er stadig muligt for alle aktionærer at tilmelde sig bankens generalforsamling og 
give sin mening til kende her. Bankens ledelse har ingen planer om at ændre på delegeretmodellen. 

Til spørgsmål 3 svarede Kjeld Johannesen at man i bestyrelsen er meget opmærksom på 
problemstillingen og samtidigt Finanstilsynets nye regler om  fit  and proper. Ledelsen vurderer løbende 
ledelseslaget i niveau 1 og 2, og ansættelse af Martin Kudsk Rasmussen i bankens direktion er netop 
udtryk for opmærksomhed på at sikre den fremtidige ledelse af banken. 

Til spørgsmål 4 svarede Kjeld Johannesen, at der ikke i 2020 og 2021 har været indberetninger til 
bankens whistleblowerordning. Banken har en intern ordning for bankens medarbejdere, og har en fin 
klageordning for bankens eksterne parter. Man er opmærksom på, at der med de nye EU-regler bliver 
mulighed for enten at have en intern eller ekstern ordning. 

Dirigenten oplæste indhold af  mail  modtaget fra Allan Hansen, hvor der blev stillet følgende spørgsmål: 
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Hvilke planer har banken om at opnå stordriftsfordele ved at dele de høje  IT-  og 
complianceomkostninger med mange flere finansielle institutioner ved anvendelse af et globalt 
standard kernebank-system med +1000 andre finansielle institutioner, såfremt systemet overholder 
danske lovkrav? 

Lasse Nyby takkede for spørgsmålet og oplyste, at banken ikke for nuværende har planer om at skifte 
fra datacentralen BEC. 
Lasse Nyby medgav, at datacentralerne er udfordret af teknologiudviklingen, men at skift af platform 
vanskeliggøres bl.a. af den nationale infrastruktur. 

Dirigenten oplæste indhold af  mail  modtaget fra Torben Fristrup med følgende spørgsmål: 
Hvordan ser bestyrelse og direktion udviklingen i omkostningsprocenten fremover fra et højt niveau? 

Kjeld Johannesen svarede, at omkostningsprocenten er et betydeligt fokusområde i bestyrelsen og 
særligt de stigende  TT-omkostninger, som er særligt påvirket af udviklingen i regulatoriske krav. 
Sammenlignet med omkostningerne hos øvrige tilsvarende pengeinstitutter ligger banken på et 
acceptabelt niveau. Man skal se på, hvilken banken vi driver og dermed de omkostninger som følger. 

Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere spørgsmål eller kommentarer og om henholdsvis 
beretning, årsrapport og forslag til udbytte ønskedes under afstemning. 

Dette var ikke tilfældet, og beretning og årsrapport kunne betragtes som godkendt, og 
overskudsdisponeringen kunne ligeledes betragtes som godkendt. 

5. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse 

Kjeld Johannesen fik ordet til en kort gennemgang af politikken og det praktiske arbejde med denne. 

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål eller kommentarer til politikken, og forespurgte om krav til 
afstemning. 
Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor politikken kunne betragtes som godkendt. 

6. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2020 

Dirigenten gav ordet til Kjeld Johannesen til præsentation af vederlagsrapporten. 

Efter præsentationen åbnede dirigenten for spørgsmål eller kommentarer til rapporten og forespurgte, 
om der var ønske om skriftlig afstemning. 
Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor vederlagsrapporten var godkendt. 

7. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for 2021 

Kjeld Johannesen fik ordet til en gennemgang af indstilling om honorar for 2021. 

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål eller kommentarer, og forespurgte om der var ønske til 
skriftlig afstemning. 

Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor forslaget var godkendt. 
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8. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 

Dirigenten gik herefter over til pkt. 8 på dagsordenen og oplyste, at bestyrelsen under henvisning til 
Selskabslovens § 198 indstillede, at bestyrelsen indtil næste ordinære generalforsamling bemyndiges til 
at erhverve egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10 % af aktiekapitalen til den p 
erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med afvigelse på op til 10 %• 

Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til forslaget, og om bemyndigelsen 
ønskedes under afstemning. 

Der fremkom ingen anmodning om afstemning, hvorfor bemyndigelsen blev givet. 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. vedtægternes § 16 stk. 1. 

Kjeld Johannesen fik ordet og oplyste, at bestyrelsen indstillede Per Nikolaj Bukh og Kaj Christiansen til 
genvalg. 

Herudover indstillede bestyrelsen at André Rogaczewski vælges til bestyrelsen. 

Keld Johannesen præsenterede André Rogaczewski. 

Dirigenten forespurgte herefter, om der var andre kandidatforslag. Dette var ikke tilfældet. 

Dirigenten forespurgte herefter, om valget ønskedes under afstemning. 

Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor Per Nikolaj Bukh, Kaj Christiansen og André 
Rogaczewski kunne betragtes som valgt. 

Kjeld Johannesen ønskede de valgte tillykke med valget og takkede John Sørensen for hans indsats i 
bestyrelsen. 

10. Valg af revisorer 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen indstillede Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab valgt 
som selskabets revisor. 

Dirigenten forespurgte herefter, om der var andre forslag. Der kom ikke andre forslag, hvorfor Deloitte, 
Statsautoriseret Revisionsselskab var valgt. 

11. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer 

Dirigenten oplyste om de foreslåede vedtægtsændringer. 

Forslag fra bestyrelsen: 

A. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af fly § 5 om elektronisk kommunikation i 
vedtægterne. 

Vedtægternes § 5 er herefter sålydende: 
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Stk. i 
Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan ske med anvendelse af elektronisk 
dokumentudveksling samt elektronisk post. Den elektroniske dokumentudveksling/post omfatter 
eksempelvis følgende dokumenter: indkaldelser til aktionærmøder, kandidatliste til valg af bankrd, 
adgangskort til aktionærmøder, indkaldelser til generalforsamlinger, forslag til vedtægtsændringer, 
fuldstændige forslag, tilsendelse af dagsorden, formularer til brug for afgivelse af fuldmagt, 
adgangskort til generalforsamling, regnskabsmeddelelser, aorsrapport, halvårsrapport, kvartalsrapport, 
selskabsmeddelelser, finanskalender, tegningslister, prospekter m.m. 
Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere ved anvendelse af almindelig post. 

Stk. 2 
Oplysninger om kravene til anvendte systemer, fremgangsmåden ved anvendelse af elektronisk 
kommunikation samt øvrig tekniske oplysninger af relevans findes på selskabets hjemmeside 
www.sparnord.dk. 

Stk. 3 
Alle navnenoterede aktionærer skal oplyse deres elektroniske postadresse til selskabet og løbende 
ajourføre denne. Det er aktionærens ansvar at sikre, at selskabet til enhver tid er i besiddelse af den 
korrekte elektroniske adresse. 

Selskabet kan indgå en ordning med konkrete aktionærer, hvorefter der med disse kommunikeres med 
almindelig fysisk post. 

B. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af ny § 9 om elektroniske aktionærmøder i 
Vedtægterne. 

Vedtægternes § 9, er herefter sålydende: 

Stk. i 
Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at aktionærmøder afholdes som fuldstændige elektroniske 
møder. 

Stk. 2 
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at aktionærmødet afvikles på betryggende vis, og at det anvendte 
system er indrettet så aktionærerne får adgang til at deltage i mødet og ytre sig på aktionærmødet. 
Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og 
stemmeret de repræsenterer, samt resultatet af eventuelle afstemninger. 

Stk. 3 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved 
aktionærmødet.  

Stk. 4 
I indkaldelsen til det elektroniske aktionærmøde angives nærmere krav til det elektroniske udstyr, som 
skal anvendes ved deltagelse. Ligeledes angives hvorledes tilmelding sker, samt hvor aktionærerne kan 
finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med mødet. 

C. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 8 stk. 2 og § 8 stk. 5 om 
aktionærmøder.  

Vedtægternes § 8 stk. 2 og stk. 5 (som hvis forslag A og B vedtages bliver til § 10 stk. 2 og stk. 5), er 
herefter så lydende: 
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Stk. 2 
Indkaldelse til aktionærmøder skal ske med mindst 14 dages varsel ved meddelelse til de 
stemmeberettigede aktionærer, jf. stk. 4. 

Bestyrelsen kan beslutte, at der skal løses adgangskort ved afholdelse af fysiske aktionærmøder 

Stk. 5 
Stemmeafgivelse ved valg af bankråd kan ske enten på aktionærmøder, ved brev eller ved elektronisk 
afstemning. Stemmeafgivelsen sker i øvrigt efter valgregulativ fastsat af selskabets bestyrelse. 

D. Bestyrelsen fremsætter forslag om indsættelse af ny § 12 om elektronisk generalforsamling i 
vedtægterne. 

Vedtægternes § 12, er herefter sålydende: 

Stk. i 
Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændigt elektronisk. 

Stk. 2 
Bestyrelsen skal drage omsorg for, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, og at det 
anvendte system er indrettet så lovgivningens krav til afholdelse af en generalforsamling opfyldes, 
herunder især aktionærernes adgang til at deltage i og ytre sig på generalforsamlingen. Systemet skal 
gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de 
repræsenterer, samt resultatet af afstemninger. Deltagelse i generalforsamlingen kan eksempelvis ske 
ved, at aktionærerne via egen internetopkobling tilslutter sig et virtuelt forum eller lignende 

Stk. 3 
Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved 
generalforsamlingen. 

Stk. 4 
I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives nærmere krav til det elektroniske udstyr, 
som skal anvendes ved deltagelse. Ligeledes angives hvorledes tilmelding sker, samt hvor 
aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen. 

E. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 10 stk. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7 om 
indkaldelse og tilmelding til generalforsamling. 

Vedtægternes § 10 stk. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7 (som hvis forslag A, B og D vedtages bliver til § 13 
stk. 2, stk. 5, stk. 6 og stk. 7) er herefter så lydende: 

Stk. 2 
Generalforsamlingerne indkaldes af bestyrelsen ved elektronisk kommunikation til bankrådenes 
medlemmer, storaktionærer og de i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. 
Indkaldelsen offentliggøres endvidere via selskabets hjemmeside. 

Stk. 5 
Enhver aktionær, der på registreringsdagen 1 uge før generalforsamlingen er noteret eller har begæret 
deres aktier noteret i ejerbogen har ved tilmelding jf. stk. 6 ret til at møde på generalforsamlingen - 
enten personligt eller ved fuldmægtig - og tage ordet der. 
Stk. 6 
Tilmelding sker på selskabets kontor indtil 3 dage før generalforsamlingens afholdelse. 
Bestyrelsen kan beslutte, at der skal løses adgangskort til generalforsamlingen. 
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Stk. 7 
Fuldmagter skal fremlægges ved tilmelding. 
Fuldmagter til selskabets ledelse skal være skriftlige og dateret højst 1 år forud for 
generalforsamlingen, og kan kun gives til én bestemt generalforsamling. 

F. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 12 stk. 2 om dagsordenen til 
generalforsamlingen 

Vedtægternes § 12 stk. 2 (som hvis forslag A, B og D vedtages bliver til § 15 stk. 2) er herefter 
sålydende: 

Stk. 2 
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 
3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse samt koncernregnskab. 
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det 

godkendte regnskab. 
5. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapport. (NY) 
6. Godkendelse af bestyrelsens vederlag. (NY) 
7. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier. 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
9. Valg af revisorer. 
10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer. 
11. Eventuelt. 

G. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 15 stk. 3 om tilmelding til 
generalforsamlingen 

Vedtægternes § 15 stk. 3 (som hvis forslag A, B og D vedtages bliver til § 18 stk. 3) er herefter 
sålydende: 

Stk. 3 
For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal den delegerede eller storaktionæren senest 
3 dage før generalforsamlingen have tilmeldt sig jf. § 13 stk. 6. 

H. Bestyrelsen fremsætter forslag om at dirigenten bemyndiges til at foretage de nødvendige 
konsekvensændringer i nummereringen og henvisningen til de enkelte paragraffer i Vedtægterne i det 
omfang et eller flere af forslagene anført under pkt. A, B eller D bliver vedtaget. 
Dirigenten forespurgte herefter, om vedtægtsændringerne ønskedes under afstemning. Hvis et ønske 
ikke fremkom, ville dirigenten opfatte dette, som alle tilstedeværende på generalforsamlingen stemte 
ja til vedtægtsændringerne. 

Dirigenten forespurgte om der var bemærkninger eller spørgsmå l til forslagene og om forslagene til 
vedtægtsændringer ønskedes under afstemning. 

Der fremkom ikke ønske om afstemning, hvorfor vedtægtsændringerne kunne betragtes som vedtaget. 

Dirigenten anmodede herefter om generalforsamlingens bemyndigelse til at foretage de ændringer, 
som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve foretaget som betingelse for registrering. 
Bemyndigelsen blev givet. 
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11. Eventuelt 

Dirigenten gav ordet frit. 

Kjeld Johannesen afsluttede og takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen hævet. 

Aalborg den 

- A~e/\ 

Referent: Karin Duerlund 
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