
OM SPARBANK
Sparbank er i dag Danmarks 14. største retail bank med 
flere end 65.000 kunder og 23 lokale banker. Sparbanks 
forretning og strategi er fokuseret på de tre geografiske 
områder Midt- og Vestjylland, Aarhus og København, 
og dertil kommer forbrugsfinansieringskonceptet Spar-
Xpres.  
For at styrke markedsdækningen samt forfølge mulighe-
derne i konsolideringen åbnede Sparbank i 2011 to nye 
lokale banker i henholdsvis Nykøbing Mors og på Frede-
riksberg. Desuden overtog Sparbank fire lokale banker 
og cirka 7.000 kunder i Salling området fra Finansiel 
Stabilitet efter konkursen i Fjordbank Mors A/S. 

FORRETNINGSAKTIVITET
Udlån:  7,9 milliarder kroner
Garantier:  2,4 milliarder kroner 
Indlån:  7,9 milliarder kroner 
Risikovægtede aktiver (RWA): 11,2 milliarder kroner 
Ansatte 333
Lokale banker  23

EJERFORHOLD 
Spar Vest Fonden er den suverænt største aktionær i 
Sparbank med 58 procent af aktiekapitalen. 

LEDELSE
Sparbanks direktion består af Bent Jensen (administre-
rende direktør) og Martin Kudsk Rasmussen (bankdirek-
tør). Formand og næstformand i Sparbanks bestyrelse er 
henholdsvis Alex Nielsen og Fritz Dahl Pedersen. 

HISTORIEN 
Sparbank blev grundlagt i 1857 som Skive Sparekasse. 
Frem til 1989 var sparekassens markedsområde Skive, 
Salling og Fjends området. En række lokale sparekasser 
blev igennem årene fusioneret ind i sparekassen inden 
for dette markedsområde.
I 1989 blev sparekassen omdannet til et aktieselskab og 
de opsparede reserver udskilt i en fond. Ved samme lej-
lighed blev navnet ændret til Sparbank Vest A/S. Fra 1989 
til 2007 ekspanderede banken, således at der i 2007 var 
cirka 600 medarbejdere og cirka 40 lokale banker fordelt 
over det meste af Danmark samt et repræsentationskon-
tor i Spanien og tre i Grønland.
I 2007 blev navnet ændret til Sparbank A/S, og for at 
styrke lønsomheden blev omfanget af lokale banker i 
2010 nedbragt ved frasalg af 13 lokale banker. Desuden 
blev Sparbanks leasingaktiviteter og repræsentations-
kontoret i Spanien afviklet. 
I 2011 styrkede Sparbank sin tilstedeværelse inden for 
tre geografiske fokusområder ved at åbne/overtage i 
alt seks lokale banker, så Sparbank i dag har 23 lokale 
banker koncentreret i Midt- og Vestjylland, Aarhus samt 
København. 

Fakta - Sparbank A/S

Sparbanks lokale banker. 


