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Administrerende Direktør: John Fisker
Bestyrelsesformand: Martin Krogh Pedersen

Tak for ordet, det er dejligt, at det kan lade sig gøre, at vi igen i år kan mødes til en fysisk generalforsamling.
For 2 år siden var jeres den sidste der kunne lade sig gøre og i år er det så den første. Jeg bemærker dog
også at I har valgt at aflyse jeres aktionærmøder i år og håber, at dette kun gælder i denne sidste del af
pandemien og at vi vil se dem igen næste år.
Tillykke til Ringkjøbing Landbobank´s direktion, bestyrelse og alle medarbejdere for endnu en gang, at have
præsteret et særdeles flot resultat.
Mit navn er Ove Jensen, og det er mig der igen i år repræsenterer Dansk Aktionærforening, som varetager
små og mellemstore aktionærers interesser og arbejder for en god aktiekultur i Danmark.
Aktionærforeningen har ca. 18.000 medlemmer, hvoraf rigtig mange, ligesom jeg selv, er aktionærer i
Ringkjøbing Landbobank.
Som vi kan læse og lige har hørt, så blev 2021 igen et rigtigt godt år for Ringkjøbing Landbobank. Både
indtægter og udgifter har udviklet sig rigtigt flot, så bankens resultater, kundetilgang, kundetilfredshed og
omdømme igen er gået op i en højere enhed. Så med et resultat før skat på 1.538 mio. kroner og en
forrentning af egenkapitalen på 18%, leverer I igen et særdeles flot resultat.
Det samme kan siges om udviklingen i jeres omkostningsprocent, som selvom den var meget lav i forvejen,
igen er faldet fra 36 til 34, hvilket er et superflot resultat, som ligger i en liga for sig selv.
Aktiemarkedet har også kvitteret positivt for bankens udvikling. Stigningen i bankens aktiekurs og det
udbetalte udbytte har givet et positivt afkast på 60% i 2021. Sammenlignet med de fleste andre danske
banker, er det særdeles flot og tilfredsstillende.
Vi kan også konstatere at banken i forskellige undersøgelser og målinger klarer sig særdeles godt og er
kommet ud med nogle meget tilfredsstillende placeringer, vedrørende kundetilfredshed, image og
omdømme, og også for 6.gang i træk er blevet kåret som Årets Bank. Også et stort tillykke med de flotte
placeringer.
Vi har som sædvanlig nogle generelle emner vi tager med på årets generalforsamlinger, i år er det bl.a.:
Gennemsigtighed, Ordentlighed og Dygtighed. De 3 emner kan vi hurtigt tjekke af her i banken, for med så
flot et resultat, som I har skabt, så er der jo ingen tvivl om at I er dygtige. Ordentlighed kan også tjekkes af,
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med de flotte placeringer i de forskellige undersøgelser, og gennemsigtighed, kommer jo klart til udtryk i
jeres seneste ESG-, rapport, under overskriften: Bæredygtighed og samfundsansvar, så stor ros for, at I
kommer godt rundt om emner som: Investering, Miljø, Sociale forhold, Governance og ESG nøgletal, det er
emner, der sammen med mange andre aktuelle emner er omtalt i rapporten. Så alt i alt nogle rigtig flotte
og tilfredsstillende svar på de 3 emner.
Af vederlagsrapport 2021, kan man se, at selvom bestyrelsen i 2021 har fået reguleret sine honorarer, så er
der fortsat udvist vestjysk mådehold. Det er der mange andre bestyrelser og direktioner, der kunne lære
noget af!
Coronasituationen har været en usikker tid, som nu er ved at blive afløst, af andre usikkerheder, som krig i
Ukraine, stigende energipriser, problemer i forsyningskæden, stigende inflation, stigende renter, mangel på
arbejdskraft m.v.
1. Har I et bud på, hvilken betydning disse usikkerheder kan få, for Ringkjøbing
Landbobank i 2022 og fremefter.
Direktør John Fisker svarer: Det første spørgsmål jeg skulle besvare er spørgsmålet fra dig Ove Jensen
omkring situationen i Ukraine. Og når noget så bombastisk sker, som det der skete for kort tid siden, så er
det første vi gør, at dykke ned i vore lånebøger og ser vores kunder igennem. Og vi har naturligvis også
været igennem alle vores erhvervsafdelinger og hvis vi lige hurtig tager konstateringerne, så er bankens
direkte eksponering imod russiske og for den sags skyld, ukrainske virksomheder, stort set ikke
eksisterende og sågar, hvis man tager hele vores erhvervsporteføljer på tværs og ser på samtlige betalinger,
der har været gennemført igennem 2021, med russiske modparter, ikke ukrainske, så er det faktisk ikke
meget store beløb. Så man kan konstatere, at vores kundeporteføljer ikke har specielt stor russisk
samhandel. Derefter går vi selvfølgelig ind og ser på vore kunders værdipapirbeholdninger, her de store
værdipapirbeholdninger, for den sags skyld, bankens værdipapirbeholdninger. Vores kunders samlede
beholdning udgør ca. 10 mio. kr. det er simpelthen ingenting ud af ca. 83 mia.kr. Så det er mere de
indirekte påvirkninger af samlet erhvervsliv og heraf de største usikkerheder, naturligvis her de kraftig
stigende energipriser vi ser i øjeblikket. Vi har en oliepris, der er langt over 100 dollar, vi har gaspriser der
er eksploderet i øjeblikket, og det her kommer til at påvirke enkeltvirksomheder rigtig, rigtig hårdt, for det
rammer meget spredt, specielt for energitunge enkeltvirksomheder. Ja der er ingen tvivl om, at kornprisen
også kan være en del påvirket, de største eksportmarkeder vi har i verden er Rusland og Ukraine, og derfor
vil de påvirke bytteforholdene for vore svineavlere, i yderligere negativ retning. Men det bliver også dyrere,
at købe et rundstykke nede hos bageren. Og så skal vi tage sådan noget som gødningspriserne for
landbruget, så bliver de også kraftig påvirket, det er den største producent af gødningsprodukter der er
pålagt sanktioner nu. Så meget fragmenteret kommer der påvirkninger, det her vil få store påvirkninger på
inflationen, vurderer vi, og om det kommer til at udspille sig med rentestigninger eller rentetilbagehold,
fordi man vil substituere europæisk økonomi. Det er umuligt at sige på nuværende tidspunkt, men derfor
bliver 2022 et ganske spændende år, det er der ingen tvivl om. Det er den økonomiske dagsorden, men jeg
tror sådan set også den politiske dagsorden bliver påvirket ganske kraftig, for hvis vi skal bruge 2% af BNP
på forsvaret, så har vi jo altså 17 mia. kr. mindre om året til at bruge på velfærd, så jeg er ikke i tvivl om,
hvad for en dagsorden forandringerne giver.
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2. Ringkjøbing Landbobank har skabt sig en fantastisk niche med formuende kunder. Er der
stadigvæk plads til ekspanderen?
Direktør John Fisker svarer: Så var der et spørgsmål omkring vores udsigter på Private Banking området og
om vi ser et yderligere marked. Og vi ser et meget stort marked på det her område, og der er ingen tvivl
om, som jeg også sagde i mit indlæg, så har vi allerede i dag investeret meget og kommer til at investere
yderligere og det sådanset i alle de afdelinger vi har. Og hele dagsordenen er understøttet af at strukturelt
bliver der flere velhavere med en formue der skal forvaltes, samtidig med at vi har et setup der er istad til
at varetage dette, så det her forventer vi os faktisk ganske meget af.
3. Og hvordan vil Ringkjøbing Landbobank ellers ekspandere, nu hvor fusionen med Nordjysk Bank
er blevet godt integreret, kan der så komme flere fusioner. Som bekendt, så er Handelsbanken´s
danske afdeling jo sat til salg?
Formand Martin Krogh Pedersen svarer: Jeg vil også gerne rigtig takke dig for de mange pæne ord. Jeg har
gjort det op til 3, spørgsmål, hvor jeg har valgt at svare på spørgsmål 3. og så kommer John Fisker op og
besvarer spørgsmål 1 og 2. Det er helt korrekt, at fusionen med Nordjyske Bank og den integration der er
blevet gennemført, er gennemført med stor succes, og hele forløbet er forløbet rigtig godt. I den
forbindelse vol jeg heller ikke undlade at gentage, at købet og den efterfølgende implementering af BILBanken her i 2021 også er forløbet rigtig godt. Der skal ikke være nogen tvivl om at for Ringkjøbing
Landbobank er det vigtigste, at det er vigtigt at fortsætte med at vækste, idet vores sektor også
fremadrettet vil blive pålagt meget store omkostninger fra myndighederne side og det er vigtig, at vækste
så vi har endnu flere kunder at fordele disse omkostninger på. Handelsbankens exit, som du nævner er også
et tegn på den seneste udvikling, idet Handelsbanken åbenbart ikke har kunnet opnå tilfredsstillende
afkast, eller i hvert fald et fornuftigt forhold imellem indtægter og udgifter. Vi er nødt til at være ærlige og
sige, at overtagelse af hele Handelsbanken for Ringkjøbing Landbobank simpelthen er for stor en mundfuld.
Handelsbanken har alene i Danmark 40 afdelinger og er faktisk en større eller på tilsvarende niveau som
R.L. i størrelse. Men vi tror dog på at Handelsbankens exit fra DK også kan medføre vækst i R.L. Dels har
John jo nævnt, at vi har været heldige eller dygtige at overtage nogle dygtige medarbejdere specielt i det
midt- g nordjyske, og derfor oplever vi allerede nu en ret stor søgning fra Handelsbankens tidligere kunder
over til R.L. og det er helt sikkert at den proces vi er i gang med af rekruttering af nogle af de dygtigste
medarbejdere, kan være lige så godt som at købe hele banken. Jeg håber det besvarer spørgsmålet.
Sidst men ikke mindst, kan vi igen i år kun være fuldstændig enige i, at: Medarbejdernes kompetencer,
loyalitet og kampgejst er en uovertruffen kombination, så tak for en flot indsat også til jer, så med håb
om, at 2022 igen må blive et godt år for Ringkjøbing Landbobank, vil jeg ønske bestyrelse, direktion og
medarbejdere, held og lykke med arbejdet med at skabe nogle gode resultater, til gavn og glæde for såvel
kunder som aktionærer.
Tak for ordet og jeres opmærksomhed.

Kommentarer til generalforsamling

Side 3 af 4
Internt talepapir. Det talte ord gælder.

Ringkjøbing Bank ▪ 2. marts 2022 ▪ Ove Jensen

Generalforsamlingen var fysisk med ca. 300 deltagere. Sædvanligvis plejer fremmødet i ROFI-centret, at
være på ca. 2200-2400 fremmødte deltagere, men p,gr. af, at der stadig var corona da
generalforsamlingen blev planlagt, så turde man ikke at åbne op for det sæd-vanlige deltagerantal iår,
den sædvanlige spisning var derfor aflyst igen i år.
Generalforsamlingen forløb planmæssigt, formanden gjorde det som sædvanlig meget godt og aflagde en
informativ og god beretning. John Fisker havde ligeledes en særdeles grun-dig gennemgang af
regnskabet, og om forventningerne til det nye år. Selvom der igen i år var vedtægtsændringer m.v. på
dagsordenen, så var der afgivet så mange fuldmagter og brevstemmer, at det ikke var nødvendigt at
foretage én eneste afstemning.
Udover beretning og regnskab var der et indlæg fra ATP, og indlægget fra undertegnede på vegne af DAF,
samt et enkelt spørgsmål fra en investor.
Formand Martin Krogh Pedersen takkede for mit indlæg, og for de pæne ord og roser om banken. Han
gav også nogle fyldige svar på de stillede spørgsmål, som står under spørgsmålene.
Generalforsamlingen blev pænt omtalt dagen efter bl. a i Ringkøbing Skjern Dagblad´s netavis, hvor der
allerede den 2. marts, var artikler, hvor flere af mine spørgsmål blev omtalt, sammen med svarene fra
John Fisker. Der ligger flere billeder fra generalforsam-lingen på R.L´s hjemmeside.
Der ligger også en video fra generalforsamlingen, links nedenfor hertil, som bl.a. også omfatter det
indlæg jeg havde, + svarene.
Ringkjøbing Landbobanks ordinære generalforsamling onsdag den 2. marts 2022. - YouTube
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