Generalforsamling i Ringkjøbing Landbobank d. 20. marts 2019
Mit navn er Claus Wiinblad, og jeg repræsenterer ATP.
Jeg vil gerne starte med at takke for formandens og den
administrerende direktørs beretning og fremlæggelsen af
regnskabet for 2018.
2018 blev et godt år for Ringkjøbing Landbobank. Hertil skal det
siges, at 2018 ikke har været noget nemt år at drive bank.
Sektoren er udsat for meget lave renter, faldende
rentemarginaler, pres på handelsindtægter, og der er kommet
øgede krav til både bankernes kapital og øgede krav til
compliance. Dette har presset sektoren, og investorer har måtte
sænke deres forventninger til fremtidig indtjening i mange af
bankerne. Derfor er det ekstra glædeligt at se, at banken har
kunne øge basisresultatet før særlige omkostninger med 8 pct. i
2018 i forhold til proforma-regnskabet.
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2018 er et år, hvor fusionen med Nordjyske Bank i juni måned står som en markant milepæl i bankens
historie. Det er en stor opgave at fusionere to banker, men jeg synes, at der er tale om et rigtigt godt
strategisk match. Det er to banker, som kender hinanden godt, deler samme IT-platform og begge med et
godt lokalt image og en høj kundetilfredshed.
På trods af den opståede travlhed i forbindelse med fusionen, så er det lykkedes at holde det
forretningsmæssige momentum. Banken har vokset udlånet med 7 pct. organisk og beholdt en meget høj
kundetilfredshed. Det synes jeg er en særdeles tilfredsstillende udvikling.
Den bank, som står tilbage på den anden side af fusionen, er i vores øjne en stærkere bank. Stadig lokalt
forankret, men hvor der er mulighed for at gå efter en bredere kundegruppe og med en omkostningsbase,
som ikke er vokset i samme grad som indtjeningen. Aktiemarkedet har også reageret positivt ved at sende
aktien op 9 pct. i et faldende aktiemarked, og hvor de danske SIFI-banker er faldet med 34 pct. i gennemsnit.
Det skal I både have tak og ros for.
En større bank medfører også et større ansvar. Det stiller større krav til bl.a. risikostyring og compliance
samt til kommunikationen med investorer. Her synes vi, at banken har rykket sig i den rigtige retning. En
stærk risikostyring og compliance er i dag en nødvendighed for at drive bank, og man behøver ikke kigge
uden for landets grænser for at se konsekvenserne ved mangelfuld kontrol. Derfor kan vi kun opfordre til, at
det bliver et fortsat fokusområde for banken de kommende år.
I 2019 skal banken også fortsætte arbejdet med at levere på de planlagte omkostningssynergier. Samtidigt
vil vi gerne opmuntre til, at banken også har fokus på at finde omsætningssynergier. På den måde kan
Ringkjøbings Landbobanks specialistkompetencer også komme til sit rette i det nordjyske og bidrage til
indtjeningsvæksten.
ATP har været storaktionær i banken i over 20 år med en ejerandel på over 5 pct. Med fusionen fulgte der en
udvidelse af aktiekapitalen på godt 40 pct., hvilket alt andet lige ville have bragt vores ejerandel under 5 pct.

Vi indgik i maj måned en aftale med Nykredit, som bragte vores ejerandel pænt over 5 pct. igen. Det er vel
det bedste bevis for vores fortsat store tiltro til den langsigtede udvikling i Ringkjøbing Landbobank.
Med de ord vil jeg blot ønske ledelse og medarbejdere held og lykke i det kommende år.
Tak for ordet.
Spørgsmål blev kommenteret af bestyrelsesformanden/den administrerende direktør.

ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten
alle borgere og virksomheder i Danmark. Med over 5 mio. medlemmer er ATP samtidig et af Europas største
pensionsselskaber.
Pensions & Investments er ansvarlige for ATP’s pensionsprodukt, ATP Livslang Pension. Vi administrerer
780 milliarder kr., som investeres i blandt andet obligationer, aktier, ejendomme og infrastruktur. ATP
Livslang Pension sikrer, at næsten alle borgere i Danmark får et tillæg til folkepensionen den dag, de går på
pension – og resten af livet.

