
OM SPAR NORD
Spar Nord er Danmarks femtestørste retail bank med 
flere end 255.000 kunder og 67 lokale banker fordelt over 
hele landet.
Siden 2002 har Spar Nord åbnet/købt 27 lokale banker, 
blandt andet i form af syv lokale banker fra den davæ-
rende Roskilde Bank. For at styrke bankens lønsomhed 
har Spar Nord i samme periode lukket 24 lokale banker 
– primært i det nordjyske område.  
Spar Nord har gennem hele finanskrisen hvert år leveret 
trecifrede millionoverskud og landede i 2011 et overskud 
før skat på 345 millioner kroner.  

FORRETNINGSAKTIVITET
Udlån:  34,4 milliarder kroner
Garantier:  5,9 milliarder kroner 
Indlån:  38,0 milliarder kroner 
Risikovægtede aktiver (RWA): 40,3 milliarder kroner 
Ansatte 1.328
Lokale banker  67

EJERFORHOLD 
Spar Nord ejes af flere end 110.000 aktionærer, hvoraf 
Spar Nord Fonden er den største aktionær med 20,39 
procent af aktiekapitalen. 

LEDELSE
Spar Nords direktion består af Lasse Nyby (admini-
strerende direktør), Lars Møller (bankdirektør) og John 
Lundsgaard (bankdirektør). Formand og næstformand i 
Spar Nords bestyrelse er henholdsvis Torben Fristrup og 
Per Nikolaj Bukh. 

HISTORIEN 
Spar Nord blev grundlagt i 1824 som Aalborg Byes og 
Omegns Sparekasse. I 1967 blev sparekassen fusioneret 
med Landbosparekassen og navnet ændret til Sparekas-
sen Nordjylland. I de følgende årtier fusionerede Spare-
kassen Nordjylland med en lang række lokale sparekas-
ser i det nordjyske område med Sparekassen Nordjylland 
som det fortsættende selskab. I 1989 blev sparekassen 
omdannet til aktieselskab og de opsparede reserver 
udskilt i en fond. I det efterfølgende årti overtog Spare-
kassen Nordjylland blandt andet Himmerlandsbanken 
og Aars Bank, og i 2000 blev navnet ændret til Spar Nord 
Bank A/S.

I de seneste 10 år har Spar Nord arbejdet på at styrke sin 
position på det danske marked for finansielle produkter 
og ydelser, og Spar Nord er i dag Danmarks femtestørste 
retail bank. 

Fakta - Spar Nord Bank A/S 

Spar Nords lokale banker. 


