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Spar Nord vil fremsætte købstilbud på Danske Andelskassers Bank
Efter snart et halvt år som største aktionær i Danske Andelskassers Bank (”DAB”) har Spar
Nord, som i dag ejer cirka 31 pct. af DAB, besluttet at give et frivilligt købstilbud på alle
udestående aktier i banken. Aktionærerne i DAB tilbydes 7,75 kroner pr. aktie, hvilket er
105 pct. højere end kursen umiddelbart før Spar Nord blev storaktionær i banken.
Spar Nord blev storaktionær i DAB i september 2018, da Spar Nord erhvervede en aktiepost på 27
pct. I den efterfølgende periode har Spar Nord fortsat sin investering i DAB, således at Spar Nord i
dag ejer ca. 31 pct. af banken og dermed nærmer sig den grænse, hvor der skal fremsættes et
pligtmæssigt købstilbud på alle udestående aktier. Allerede nu har Spar Nord imidlertid besluttet at
fremsætte et frivilligt købstilbud til aktionærerne i DAB.
Spar Nords tilbud til DAB’s aktionærer vil lyde på 7,75 kroner pr. aktie, hvilket i praksis betyder, at
Spar Nord vil tilbyde én Spar Nord-aktie og 13,35 kroner kontant for hver ni aktier i DAB. De præcise
vilkår for tilbuddet vil fremgå af et tilbudsdokument, der vil blive offentliggjort, når det er godkendt
af Finanstilsynet.
Spar Nords adm. direktør Lasse Nyby udtaler i en kommentar til det forestående købstilbud:
- Da vi for snart et halvt år siden erhvervede aktieposten på 27 pct., fortalte vi at vores primære
hensigt var at søge en sammenlægning af vores to virksomheder, og at vi ville søge en konstruktiv
dialog med DAB om dette. Siden er vi blevet bestyrket i vores overbevisning om, at en sammenlægning af vores to banker vil give god mening. Og da vi nu altså nærmer os det punkt, hvor vi under
alle omstændigheder har pligt til at fremsætte et købstilbud, synes vi det er naturligt at handle, som
vi har gjort i dag.”
- Når vi ser på DAB og Spar Nord, ser vi to banker, der for så vidt angår forretningsmodel, kundefokus,
kultur og værdier har en lang række fællestræk. To banker, der begge er fokuserede på personlig
rådgivning med udgangspunkt i fysiske filialer i lokalområdet – med afdelingsnet, der geografisk
matcher hinanden rigtig godt. To banker, som betjener de samme kundesegmenter og tilbyder produkter fra mange af de samme samarbejdspartnere. To banker, som i kraft af samarbejdet på datacentralen BEC tilbyder kunderne nærmest identiske digitale løsninger. Set i sammenhæng med de
synergier, der vil være ved at drive de to banker videre på én fælles platform, mener vi derfor at
forudsætningerne er gode for at skabe værdi for både, kunder, aktionærer og medarbejdere.
Spar Nord fortæller i dagens selskabsmeddelelse, at det er bankens intention at bevare DAB’s tilstedeværelse i de lokalområder, hvor DAB er til stede i dag. Derudover fremhæver Spar Nord, at banken
i en årrække har haft tradition for og finansiel styrke til at udlodde pæne udbytter til aktionærerne,
hvilket bl.a. vil være attraktivt for de to fonde i DAB’s ejerkreds, der dermed ville få mulighed for at
spille en mere aktiv rolle til gavn for de lokalområder, hvor DAB driver sin virksomhed.
For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Administrerende direktør Lasse Nyby, Spar Nord. Tlf. 9634 4011 eller lny@sparnord.dk.
Direktør Ole Madsen, Spar Nord Kommunikation og Innovation. Tlf. 9634 4010 eller oma@sparnord.dk.
Om Spar Nord
Med omkring 390.000 kunder, cirka 1.500 medarbejdere og 49 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar Nord blandt de største banker i Danmark. I 2018 leverede Spar Nord et resultat efter
skat på 920 millioner kroner.
Spar Nord ejes af cirka 103.000 aktionærer.
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