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Spar Nord afsætter millionbeløb til fintech og investerer i lovende 

startup 
 

Spar Nord har netop offentliggjort den mest vidtgående strategijustering i bankens snart 

200-årige historie. Den nye strategi indebærer blandt andet en satsning på fintech, og 

første startup-investering er allerede foretaget.  

 

Fremtidens banker skal både konkurrere i den fysiske og digitale verden, og Spar Nord går nu 

kraftigt ind i kampen om udvikling af nye digitale services, der kan efterkomme kundernes behov 

og lette hverdagen i en stadig mere kompliceret verden. Sådan lyder en af visionerne bag den nye 

strategi, som Spar Nord netop har offentliggjort. Og her spiller innovation og fintech en væsentlig 

rolle:  

 

- Vi har netop lanceret en ny innovationsstrategi, der indebærer et omfattende engagement i 

fintech-miljøet flere steder i verden. Det sker i erkendelse af, at vi har brug for al den 

innovationskraft og –hastighed, vi kan få, forklarer direktør for kommunikation og 

forretningsudvikling Ole Madsen og fortsætter:  

 

- Vi har derfor valgt at invitere innovationen inden for og gøre os selv til en platform, hvor vi 

tilbyder de bedste idéer og løsninger nogle interessante eksistens- og vækstvilkår. 

 

Spar Nord har afsat et større millionbeløb til netop at understøtte nye ideer og løsninger og har tre 

indsatsområder: Inkubation, Accelerator og Ventures.  

 

- Inkubation skal foregå i et samspil mellem etablerede virksomheder, universitetsmiljøerne og Spar 

Nord. Det bliver vores ”research-center”, hvor vi vil afsøge mulighederne inden for ny teknologi og 

nye forretningsmodeller, siger Ole Madsen.   

 

Accelerator-programmet skal opsamle de gode ideer og fintech-startups, og konkret kan der 

ansøges om optagelse i et tre måneders accelerator-program, hvor Spar Nord leverer kapital og 

mandetimer – både eksterne og interne specialister. Spar Nord vil blandt andet hjælpe med at løfte 

fra idé til forretning eller skalere eksisterende forretninger og give adgang til en platform med 

banklicens, som mange tredjepartsudbydere netop mangler.  

 

Endelig er der venture-området, hvor Spar Nord vil investere direkte i en lovende virksomhed på et 

tidligt stadie, og her har Spar Nord allerede foretaget sin første investering:  

 

 - Vi har netop foretaget vores første investering i startup’en SubHub. Ideen til SubHub opstod ved 

afholdelse af vores første hackathon i foråret og vil efter vores vurdering kunne revolutionere den 

måde, hvorpå vi styrer et stigende antal abonnementer på alt fra Netflix, Fitness World til 

Aarstiderne, forklarer Ole Madsen 

 

Følg med i Spar Nords fintech-satsning på www.futurefinance.io.  

 

 

 
 

For yderligere information kontakt venligst:  

Ole Madsen, direktør i Kommunikation og Forretningsudvikling, Spar Nord. Tlf. 2527 0580, 

oma@sparnord.dk  

Leif Lind Simonsen, afdelingsdirektør i Kommunikation og Direktionssekretariat, Spar Nord: Tlf. 

2527 0330, lsi@sparnord.dk  
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Om Spar Nord 

Med næsten 400.000 kunder, 1.550 medarbejdere og 58 lokale banker (filialer) over hele landet er 

Spar Nord blandt de største banker i Danmark. Banken har gennem finanskrisen hvert år leveret 

trecifrede millionoverskud og leverede i 2015 et overskud før skat på 1.074 millioner kroner. 

 

Spar Nord ejes af cirka 117.000 aktionærer. 

 

For yderligere information se www.sparnord.dk 

 

http://www.sparnord.dk/

