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Tak for ordet. Mit navn er Claus Wiinblad, og jeg repræsenterer
ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for formandens beretning og
fremlæggelsen af regnskabet for 2017.
Tillykke med resultatet. Med et basisresultat på 675 mio. kr. blev
resultatet det bedste i bankens historie, hvilket vi kun kan være
meget tilfredse med.
Et centralt element i Landbobankens strategi er organisk vækst,
både i lokalområdet og specielt i bankens nicheområder. Med en
vækst i udlånsvolumen på 11pct. i 2017 lykkedes strategien med
at skabe vækst, mens nettorenteindtægterne med et fald på 3
pct. ikke kunne følge med.

Claus Wiinblad
Underdirektør, Danske Aktier
ATP Pensions & Investments

Inden for Private Banking har der også været god vækst, men også her har indtjeningen, bl.a. som følge af
implementeringen af Mifid 2, ikke helt fuldt med.
Det rejser det helt overordnede spørgsmål: Hvad skal der til, og hvilke muligheder ser ledelsen for
fremadrettet at skabe en bedre balance mellem volumenvækst og fremgang i indtjeningen?
Ringkjøbing Landbobank har i en lang periode kun haft et kapitalkrav – nemlig en kernekapitalprocent på 15
pct.
Som vi hørte i John Fiskers indlæg, vil man fremover arbejde med tre forskellige kapitalmål, herunder at
kernekapitalprocenten skal være mindst 13,5. Det synes jeg er en særdeles positiv udmelding. Vi får en
mere præcis udmelding om, hvorledes banken vil styre de forskellige kapitalkrav. Vi får en målsætning for,
hvad der skal til for at leve op til de nye NEP-krav. Endvidere får vi nogle kapitalkrav, som giver plads til at
skabe vækst i en længere periode. Forhåbentlig giver det også plads til fremover både at øge bankens
aktiviteter og fastholde en høj udlodning til aktionærerne i form af udbytte og aktietilbagekøb.
Efter mere end 20 år i bestyrelsen – heraf de 15 år som formand, stopper Jens Lykke Kjeldsen som formand
for Landbobanken. Der kan siges rigtig mange meget rosende ord omkring den udvikling, som banken har
været igennem. Jeg har tænkt mig at gøre det helt simpelt. I perioden siden 1995 har vi som aktionærer fået
et afkast på 18 pct. om året. Et imponerende højt niveau, som er skabt gennem en meget stabil positiv
udvikling år efter år, herunder at banken var en af de få banker, som kom fornuftigt igennem finanskrisen i
2008 og 2009. Det lykkedes banken, at komme igennem finanskrisen med en tocifret egenkapitalforrentning,
hvilket viser en rigtig god risikostyring. Kombinationen af lav risiko og højt afkast er en cocktail, vi som
investorer sætter stor pris på.

De resultater er der grund til at være stolte af. ATP har i hele perioden ejet mere end 5 pct. af banken, og du
skal have stor tak for de resultater, som er blevet skabt i perioden.
Til slut vil jeg gerne ønske tillykke med det flotte resultat og ønske ledelse og medarbejdere held og lykke i
2018.
Tak for det og tak for ordet.
Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.

I Pensions & Investments er vi godt 100 medarbejdere, som næsten alle har en videregående uddannelse
inden for økonomi eller naturvidenskab. Sammen er vi ansvarlige for en formue på 769 mia. kr., som vi
investerer i bl.a. obligationer, aktier, fast ejendom og infrastruktur. Vores mål er at skaffe det højest mulige
afkast til vores medlemmer.
ATP deltager aktivt i selskabernes generalforsamlinger og fører løbende dialog med de enkelte selskaber for
at drøfte strategi og resultater og for at vurdere ledelsens fokus på aktionærinteresser.

