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Generalforsamling
29. marts 2022
Talepapir til Grønlandsbankens generalforsamling tirsdag d. 29. marts 2022
God eftermiddag
Mit navn er Bjarne Kongsted
Jeg har bedt om ordet på jeres generalforsamling idag, idet jeg er repræsentant for Dansk
Aktionærforening og har i forbindelse med familiebesøg, mulighed for at komme forbi og hilse på.
Dansk Aktionærforening er en interesseorganisation for ca 18.000 medlemmer og vi repræsenterer de
private investorers interesser.
Vi har et mål om at deltage i ca 50 generalforsamlinger om året i Danmark og har nu for første gang også
muligheden for at deltage i Grønlandsbanken generalforsamling.
Vores forening går selvsagt ind for at øge aktionærdemokratiet. Det gør vi blandet andet ved at deltage i
selskabernes generalforsamling, jeg kan dog ikke love, at det vil blive en tilbagevenden begivenhed i jeres
bank.
Det er et meget flot regnskab som banken præsenterer på dagens generalforsamling. Det er et rekordstort
overskud på kr. 158,9 mio før skat - ikke dårligt!
Det er meget flot og siger noget om den udvikling som også hele det grønlandske samfund gennemlever i
disse år. Og et udbytte på kr. 40,- er absolut i den bedre ende, sammenlignet med andre selskaber noteret
på Børsen Nasdaq i København. Aktien har i regnskabsåret kunne erhverves for under kr 600,-. Set med en
investors briller er et udbytte i underkanten af 7% meget fint.
Jeg kan på beretningen forstå at der har været et lille fald i de navnnoterede aktionærer i 2021, men med
en så fin udbyttebetaling skal det tal nok stige igen i år.
Til sidst i mit lille indlæg et par spørgsmål til banken.
Har 2021 budt på ekstra ordinære udfordringer og hvordan er banken gearet til at møde urolige tider,
herunder stigende priser, uro på de financielle markeder, krig i Europa og hvad kan disse ting betyde for
bankens fremtidige virke.
Og det sidste spørgsmål:
Har usikre tider i første kvartal af 2022 medført en ændring i de forudsigelser som selskabet havde for
indtjeningen ved starten af året!
Jeg vil til slut lykønske Grønlandsbanken med det fine resultat for 2021, og et godt arbejdsår i år til
medarbejdere, ledelse og bestyrelse.
.
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Tak for ordet!

Kommentarer og svar
Som dirigent valgtes Peter Schriver
5 deltog i generalforsamlingen
Jeg havde skrevet til banken om min deltagelse
Banjen havde ikke fået læst mailen, men jeg blev venligt modtaget da jeg præsenterede mig. Jeg fortalte
at besøget var et høflighedsbesøg som kunne arrangeres i forbindelse med familiebesøg.
Banken vil fortsat afholde fysiske generalforsamlinger, men også digitalt!

Banken havde ikke stødt på nogen forretningsmæssige konsekvenser af krigen i Ukraine.
Banken var kun `ude` i en beskeden renterisiko.
Boligmarkedet var fortsat interessant i Grønland.
Jeg har efterfølgende modtaget et takkebrev for besøget/deltagelse i generalforsamlingen
Direktionen består af 1 medlem.

Taler: Bjarne Kongsted
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