
Sparekassen Sjælland ▪ 10. marts 2022 ▪ Bjarne Kongsted 

 

 

Side 1 af 3 

Internt talepapir. Det talte ord gælder. 

Generalforsamling  

10. marts 2022 

Administrerende direktør: Lars Peterson 

Bestyrelsesformand: Thomas Kullegaard 

Talepapir til Sparekassen Sjællands generalforsamling d. 10. marts 2022 

Mit navn er Bjarne Kongsted.  

Jeg har bedt om ordet på jeres generalforsamling, idet jeg er repræsentant for Dansk Aktionærforening. Vi 

er en forening og interesseorganisation for ca. 18.000 medlemmer der repræsenterer de private 

investorers interesser, blandt andet på danske selskabers generalforsamlinger. 

Vi har et mål, om at deltage på ca. 50 generalforsamlinger om året ud over hele landet. Og Sparekassen 

Sjælland-Fyns generalforsamling er en af dem vi gerne deltager i, ligesom vi har gjort tidligere.  

Vores forening går selvsagt ind for at øge aktionærdemokratiet. Det gør vi blandt andet ved at give møde 

på selskabernes generalforsamlinger og fortælle lidt om vores holdning til selskabets drift, forsøge at 

”oversætte” resultaterne og sætte dem i kontekst, være bevidste om vores rolle som repræsentant for de 

private investorer, og forholde os kritisk, men konstruktivt til virksomheden og dennes omverden. 

Vi har ikke nødvendigvis forstand på at drive en virksomhed/Sparekasse og blander os heller ikke i den 

daglige drift. Det er der folk, der er ansat til. Men vi er medejere og vi kan forholde os til resultaterne, til 

strategien, til ledelsen, herunder ledelsens aflønning og vi har ligeså en holdning til større sager i og 

omkring virksomheden og også virksomhedens ry og rygte i offentligheden.       

Sagt så det ikke kan misforstås: Det er et meget flot resultat Sparekassen kommer med for 2021.Det har vi 

også hørt under beretningen. Og det kan der ikke rokkes ved. 

Men måske lidt ydmyghed vil pynte yderligere på resultatet. I den lokale avis Nordvestnyt kunne vi bl. a. 

læse da Sparekassens regnskab blev offentliggjort.  

”Bedste resultat nogensinde, fordobling af overskud, det eneste pengeinstitut der har formået at sænke 

udgifterne, forretningsomfanget er øget markant, høj aktivitet, den mest stigende bankaktie på Børsen, 

udbytte på kr. 6,- det dobbelte af det normale (hvad er det normale), en suppe uden hår, 50 nye 

ansættelser, forventninger for indeværende år på op mod en ½ milliard kr. Rigtigheden – måske 

overdrivelsen - af disse udsagn, vil jeg lade andre bedømme.  

Men tillad mig at citere fra en anden avis. Det er chefredaktør Niels Lunde fra dagbladet Børsen.  

” Det er gode tider for landets små pengeinstitutter. Begejstringen er stor. Historiske flotte resultater vil 

lyde igen og igen! Nu er det imidlertid ikke givet, at de gode resultater alene skyldes god ledelse. Det er 
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menneskeligt forståeligt, at en ledelse gerne vil rose sig selv, men det er ikke svært at være pengeinstitut, 

når man kan ride på ryggen af et ophedet boligmarked og en økonomi med fuld beskæftigelse.  

Frem for at lade sig imponere bør aktionærer og garanter forholde sig kritisk til deres bestyrelse og 

direktion. For eksempel ved at tage ordet på generalforsamlingen og spørge ind til temaer som de glade 

meddelelser går let hen over. Det bør være naturligt for en kommerciel virksomhed at udvikle nye 

produkter. Den seneste rigtige fornyelse var Danske Banks MobilPay tilbage i 2013.” 

Citat slut. 

Det var noget af en svada. Men i forlængelse heraf skal mit spørgsmål til Sparekassens ledelse være.  

Hvad var direktionens vigtigste produktudvikling i regnskabsåret?   

Det har igen været et udfordrende år 2021 på mange områder. Corona har igen vist sit grimme ansigt, 

hvilket har betydet større fleksibilitet blandt medarbejderne med perioder, hvor der også har skullet 

arbejdes hjemmefra.  

Der var tiden før, og nu kan vi vel - forhåbentlig -kalde det for tiden efter Corona, hvilket får mig til at stille 

endnu et spørgsmål til Sparekassens ledelse.  

` Har 2021 budt på ekstraordinære udfordringer og hvordan er sparekassen gearet til at møde urolige tider, 

herunder stigende priser, inflation, stigende renter, uro på de finansielle markeder, krig i Europa og hvad 

kan disse ting betyde for konkurrencesituationen `? 

Til trods for min lidt kritiske tilgang til beretningen vil jeg ønske sparekassen tillykke med det flotte resultat. 

Det er jo medens man står op, de kritiske spørgsmål skal stilles og ikke når man ligger ned. 

Det ved et pengeinstitut alt om. Til daglig lever de lever faktisk af, at stille disse - de rigtige - spørgsmål…. 

Jeg vil til slut ønske medarbejdere, ledelse og bestyrelse et godt arbejdsår 2022 

Tak for ordet. 

 

Kommentarer og svar 

Sparekassen med Hovedsæde beliggende i Holbæk – IR kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen 

Overskud før skat kr.  531 mio. forrentning af egenkapitalen med 13,1% 

Sparekassen er i mål med en strategiplan der blev startet for 4 år siden 

Sparekassen foreslår et udbytte på kr. 6,- 

Basisindtjeningen for 2021 er steget 29% - Aktiekursen er steget 83% 
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Forventningerne til årets resultat i 2022 er kr. 385-510 mio.   

Udfordring: Kvalificeret arbejdskraft 

Ejer 5% i Møns Bank – 20% i Nordfyns Bank – 20% i Lollands Bank 

Sparekassen forsøger at hold en stram omkostningsstyring 

Banken står godt rustet mod eventuel modstand – stor egenkapital at stå imod med.  

Ingen kunder disponering mod Rusland/Ukraine  

Udviser stor ansvarlighed overfor lokalsamfundet 

 

Taler: Bjarne Kongsted 

Sparringspartner: Klaus Jørgen Sørensen 


