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Ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S, 

CVR nr. 13737584 

Onsdag den 23. marts 2022  

 

Onsdag den 23. marts 2022 kl. 15.30 afholdtes der ordinær generalforsamling i Spar Nord Bank A/S. 

 

På generalforsamlingen var der ved generalforsamlingens start repræsenteret 93.169.703 stemmer og 

931.697.030 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 og 

vedtægterne for selskabet 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.  Bemyndigelse til bestyrelsen til udbetaling af ekstraordinært udbytte 

 

6. Forelæggelse af selskabets vederlagspolitik til godkendelse  

 

7. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2021 

 

8. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for 2022 

 

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 

 

10. Valg af medlemmer til bestyrelsen, jf. bankens vedtægter § 19 stk. 1 

 

11. Valg af revisor 

 

12. Forslag fra bestyrelsen: 

  

A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 3 om bemyndigelse til 

selskabets bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital, således at bemyndigelsen 

forlænges i yderligere 4 år frem til 2026. 

 

Vedtægternes § 3 er herefter sålydende: 
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Stk. 1 

Bestyrelsen er i tiden til den 30. april 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at 

træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt 246.005.052 

kr. ved udstedelse af nye navneaktier, der skal være ligestillet med den bestående 

aktiekapital. Udvidelsen af selskabets aktiekapital kan ske ved indskud af kontanter. 

Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets 

aktionærer. En sådan udvidelse vil kunne gennemføres til favørkurs. 

 

Stk. 2 

De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i § 3 stk. 1, skal være 

omsætningspapirer, de skal lyde på navn samt give ret til udbytte og andre rettigheder i 

selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen. 

 

Stk. 3 

Bestyrelsen er i tiden til den 30. april 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at 

træffe beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt 246.005.052 

kr. ved udstedelse af nye navneaktier, der skal være ligestillet med den bestående 

aktiekapital. Udvidelsen af selskabets aktiekapital kan ske ved indskud af kontanter eller 

på anden måde. 

Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets 

aktionærer. Udvidelsen skal gennemføres til markedskurs.  

 

Stk. 4 

De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i § 3 stk. 3, skal være 

omsætningspapirer, de skal lyde på navn samt give ret til udbytte og andre rettigheder i 

selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen. 

 

Stk. 5 

Bestyrelsen kan efter bemyndigelserne i § 3, stk. 1 og 3 samlet udvide selskabets 

aktiekapital med maksimalt nominelt 246.005.052 kr. 

 

  

B. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 6 stk. 2 om 

aktionærkredse. Ændringen er en præcisering af, at en aktionær løbende bliver 

registreret som hørende til den aktionærkreds, aktionærens adresse tilhører, medmindre 

aktionæren ønsker at tilhøre en bestemt aktionærkreds. 

 

Vedtægternes § 6 stk. 2 er herefter sålydende: 

En aktionær kan i forbindelse med aktieerhvervelsen, såfremt denne sker gennem en af 

Spar Nord Banks afdelinger, vælge i hvilken aktionærkreds vedkommende ønsker at blive 

registreret som aktionær. Såfremt der ikke foretages noget specifikt valg eller 

erhvervelsen fx. sker gennem et andet pengeinstitut, vil aktionæren blive registreret som 

hørende til den aktionærkreds, som ifølge vedtægternes bilag 2 omfatter den adresse - 

postnummer - der gennem VP Securities A/S anmeldes over for selskabet som 

aktionærens bopæl eller forretningsadresse. 

 

En aktionær kan kun være noteret i én aktionærkreds, men kan ved skriftlig anmodning 

herom til selskabet 

begære sig noteret som aktionær i en anden aktionærkreds. 

 

 

13.  Eventuelt 
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Vedrørende afstemninger oplyste dirigenten, at vedtagelser på generalforsamlingen jf. vedtægternes § 

17 stk. 1 kunne ske ved simpelt relativt flertal. Ifølge vedtægternes § 17 stk. 2 skal 

vedtægtsændringer jf. punkt 12 dog vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på 

generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital. 

 

 

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed 

 

Dirigenten oplyste indledningsvist, at debat om beretningen blev udskudt til efter fremlæggelse af 

årsrapport 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 revideret årsrapport samt koncernregnskab og forventningerne til resultatet for 

2022. 

 

 

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

regnskab 

 

Dirigenten oplyste, at der til disposition på generalforsamlingen er årets resultat på. kr. 1.370 mio. kr. 

 

Dirigenten oplyste, at bestyrelsen foreslår, at årets resultat anvendes således: 

Til udbetaling af udbytte på 2,5 kr. pr. aktie a nominelt 10 kr. svarende til 308 mio. kr., henlæggelse af 

1.001 mio. kr. til egenkapitalen og overførsel af 61 mio. kr. til indehavere af hybride 

kernekapitalinstrumenter. 

 

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

 

Dirigenten gav ordet til Ove Jensen, Dansk Aktionærforening, der efter et kortere indlæg stillede 

følgende spørgsmål: 

 

1. Set udefra, må der kunne findes nogle meget store synergier ved en sammenlægning af 

datacentraler. Er det noget, som Spar Nord evt. vil tage initiativ til? 

 

2. Da det af dagspressen er fremgået, at det er Handelsbankens danske afdeling, Spar Nord har 

kig på, så er spørgsmålet, hvad vil være bedst for Spar Nord og bankens aktionærer? Vil man 

ikke kunne risikere eventuelt at skulle betale så høj en pris, at det kan vare mange år inden 

købet eventuelt kan være med til at give et rimeligt merafkast?  

 

3. Spar Nord har i 2021 givet et betinget købstilbud på Danske Andelskassers Bank, og har i dag 

en ejerandel på 37,1% af aktierne heri, umiddelbart kan det være lidt svært at se, om det har 

været en fornuftig investering indtil nu, hvad forventer Spar Nord, der vil ske fremover? 
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4. Har Spar Nord et bud på, hvilken betydning usikkerheder relateret til Ukraine kan få for Spar 

Nord i 2022 og fremefter. 

 

Lasse Nyby takkede for spørgsmålene og besvarede dem og adresserede i øvrigt indlægget.  

 

Lasse Nyby erkendte at lokalbankmodellen er omkostningstung, men henviste til at det er den model, 

som har været med til at skabe bankens vækst. 

 

Bankens IT-omkostninger stiger meget, men bankens forretning er i løbet af de seneste 12 år vokset til 

det dobbelte med samme antal medarbejdere, hvilket vidner om en løbende effektivisering, der i høj 

grad også kommer af digitalisering. 

 

Sammenlægning af datacentraler har banken tidligere været fortaler for. Skift af datacentral er dog en 

meget stor opgave, så banken tror mere på modernisering ved bl.a. indkøb af nye systemer. 

 

For så vidt angår kursudviklingen over de sidste 5-6 år er der kun én bank som slår Spar Nord – 

Ringkøbing Landbobank. 

 

Lasse Nyby fortalte i relation til spørgsmål 2, at banken generelt i forbindelse med opkøb ikke har 

tradition for at byde for højt. Denne tilgang vil blive fastholdt. 

 

Omkring DAB svarede Lasse Nyby, at han fandt det bedst at lægge de to banker sammen, men det er 

ledelsen i DAB ikke enige i. Lasse Nyby bemærkede, at ejerskabet har været en god investering og 

givet et godt afkast. 

 

Omkring usikkerhederne relateret til Ukraine henviste Lasse Nyby til tidligere under beretningen. 

 

Kjeld Johannesen fik ordet og fastslog, at DAB har været en god investering. Og at der altid skal ligge 

en god business case bag både opkøb og etablering af nye afdelinger. 

 

Kjeld Johannesen kommenterede herefter bankens delegeretmodel, som han finder effektiv og 

demokratisk, og som han vil arbejde på at bevare. 

 

Med hensyn til aflønning af ledelsen kommenterede Kjeld Johannesen, at banken skal betale den 

honorering, som betales på markedet. Når man ser på honorering i forhold til andre large cap 

selskaber, ligger bankens aflønning af ledelsen ikke højt. 

 

Dirigenten forespurgte herefter, om der var yderligere spørgsmål. Dette var ikke tilfældet.  

 

Dirigenten forespurgte herefter, der er nogen der vil protestere mod, at dirigenten herefter kunne 

betragte årsrapport og overskudsdisponeringen som godkendt. Dette var ikke tilfældet. 

 

Årsrapport og overskudsdisponering var godkendt. 

 

5. Bemyndigelse til bestyrelsen til udbetaling af ekstraordinært udbytte 

 

Bestyrelsen indstiller, at selskabets bestyrelse bemyndiges til i tiden indtil næste ordinære 

generalforsamling at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte med indtil 2,50 kr. pr. 

aktie. 

 

Dirigenten henviste til formandens tidligere bemærkninger og gav ordet frit til det fremlagte forslag. 

 
Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til forslaget. Dette var ikke tilfældet. 
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Dirigenten forespurgte, om der er nogen der ville protestere mod, at dirigenten kunne betragte 

bemyndigelsen som givet. Dette var ikke tilfældet. 

 

Bemyndigelsen blev givet. 

 

6. 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. 

 

Dirigenten forespurgte, om der er nogen der ville protestere mod at dirigenten kunne betragte 

politikken som godkendt. Dette var ikke tilfældet  

 

Politikken var godkendt.   

 

7. Præsentation af og vejledende afstemning om vederlagsrapporten for 2021 

 

Dirigenten gav ordet til Kjeld Johannesen til præsentation af vederlagsrapporten. 

 

Efter præsentationen åbnede dirigenten for spørgsmål eller kommentarer til rapporten.  

 

Dirigenten forespurgte, om der er nogen der vil protestere mod at dirigenten betragtede rapporten som 

godkendt. Dette var ikke tilfældet. 

 

Rapporten var godkendt. 

 

8. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens vederlag for 2022  

 

Kjeld Johannesen fik ordet til en gennemgang af indstilling om honorar for 2022. 

 

Dirigenten åbnede herefter for spørgsmål eller kommentarer. 

 

Dirigenten forespurgte, om der er nogen der vil protestere mod at dirigenten betragtede vederlaget 

som godkendt. Dette var ikke tilfældet. 

 

Vederlaget var godkendt. 

 

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til køb af egne aktier 

 

Dirigenten gik herefter over til pkt. 9 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 på 

erhvervelsestidspunktet gældende børskurs med afvigelse på op til 10 %. 

 

Dirigenten forespurgte, om der var bemærkninger eller spørgsmål til forslaget. 

Dirigenten forespurgte herefter, om der er nogen der ville protestere mod at dirigenten kunne betragte 

at bemyndigelsen som givet. Dette var ikke tilfældet. 

 

Bemyndigelsen var givet.  
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10. Valg af medlemmer til bestyrelsen jf. vedtægternes § 19 stk. 1. 

 

Kjeld Johannesen fik ordet og oplyste, at bestyrelsen indstillede Kjeld Johannesen, Morten Gaardboe og 

Henrik Sjøgreen til genvalg. 

 

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

 

Dirigenten forespurgte herefter om nogen ville protestere mod at betragte de opstillede som valgt. 

Dette var ikke tilfældet. 

 

Kjeld Johannesen, Morten Gaardboe og Henrik Sjøgreen var valgt. 

 

Kjeld Johannesen ønskede de valgte tillykke med valget. 

 

11. 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.   

 

12. Forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændringer 

 

Dirigenten oplyste om de foreslåede vedtægtsændringer.  

 

Forslag fra bestyrelsen: 

  

A. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 3 om bemyndigelse til selskabets 

bestyrelse til at udvide selskabets aktiekapital, således at bemyndigelsen forlænges i yderligere 4 

år frem til 2026. 

 

Vedtægternes § 3 er herefter sålydende: 

 

Stk. 1 

Bestyrelsen er i tiden til den 30. april 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe 

beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt 246.005.052 kr. ved 

udstedelse af nye navneaktier, der skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. 

Udvidelsen af selskabets aktiekapital kan ske ved indskud af kontanter. 

Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske med fortegningsret for selskabets aktionærer. En 

sådan udvidelse vil kunne gennemføres til favørkurs. 

 

Stk. 2 

De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i § 3 stk. 1, skal være 

omsætningspapirer, de skal lyde på navn samt give ret til udbytte og andre rettigheder i 

selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen. 

 

Stk. 3 

Bestyrelsen er i tiden til den 30. april 2026 bemyndiget til ad en eller flere gange at træffe 

beslutning om at udvide selskabets aktiekapital med indtil nominelt 246.005.052 kr. ved 

udstedelse af nye navneaktier, der skal være ligestillet med den bestående aktiekapital. 

Udvidelsen af selskabets aktiekapital kan ske ved indskud af kontanter eller på anden måde. 
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Udvidelsen af selskabets aktiekapital skal ske uden fortegningsret for selskabets aktionærer. 

Udvidelsen skal gennemføres til markedskurs.  

 

Stk. 4 

De nye aktier, der tegnes på grundlag af bemyndigelsen i § 3 stk. 3, skal være 

omsætningspapirer, de skal lyde på navn samt give ret til udbytte og andre rettigheder i 

selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen bestemmer i forhøjelsesbeslutningen. 

 

Stk. 5 

Bestyrelsen kan efter bemyndigelserne i § 3, stk. 1 og 3 samlet udvide selskabets aktiekapital 

med maksimalt nominelt 246.005.052 kr. 

 

Kjeld Johannesen fik ordet til forelæggelse af forslaget. Dirigenten gav herefter ordet frit. 

 

Dirigenten forespurgte, om nogen ville protestere mod dirigenten konstaterede, at bestyrelsens forslag 

var vedtaget. Dette var ikke tilfældet. 

 

Forslaget var vedtaget med fornøden majoritet. 

  

B. Bestyrelsen fremsætter forslag om ændring i Vedtægternes § 6 stk. 2 om aktionærkredse. 

Ændringen er en præcisering af, at en aktionær løbende bliver registreret som hørende til den 

aktionærkreds, aktionærens adresse tilhører, medmindre aktionæren ønsker at tilhøre en bestemt 

aktionærkreds. 

 

Vedtægternes § 6 stk. 2 er herefter sålydende: 

 

En aktionær kan i forbindelse med aktieerhvervelsen, såfremt denne sker gennem en af Spar 

Nord Banks afdelinger, vælge i hvilken aktionærkreds vedkommende ønsker at blive registreret 

som aktionær. Såfremt der ikke foretages noget specifikt valg eller erhvervelsen fx. sker gennem 

et andet pengeinstitut, vil aktionæren blive registreret som hørende til den aktionærkreds, som 

ifølge vedtægternes bilag 2 omfatter den adresse - postnummer - der gennem VP Securities A/S 

anmeldes over for selskabet som aktionærens bopæl eller forretningsadresse. 

 

En aktionær kan kun være noteret i én aktionærkreds, men kan ved skriftlig anmodning herom til 

selskabet 

begære sig noteret som aktionær i en anden aktionærkreds. 

 

Dirigenten forelagde forslaget og gav ordet frit. 

Dirigenten forespurgte, om nogen ville protestere mod at konstatere at bestyrelsens forslag var 

vedtaget. Dette var ikke tilfældet. 

Forslaget var vedtaget med fornøden majoritet. 

 

Dirigenten anmodede herefter om generalforsamlingens bemyndigelse med substitutionsret til at 

foretage de ændringer, som Erhvervsstyrelsen eller andre myndigheder måtte kræve foretaget som 

betingelse for registrering. 

Bemyndigelsen blev givet 

 

 

 

13. Eventuelt 

 

Dirigenten gav ordet frit. 
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Kjeld Johannesen afsluttede og takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen. 

 

Generalforsamlingen hævet.  

 

 

 

 

Aalborg den 

 

 

 

______________________ 

Dirigent 

 

Referent: Karin Duerlund 


