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  Mariager, den 20. maj 2009 
 
Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2009 
 

Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009... 
 
Østjydsk Bank A/S opnåede i 1. kvartal 2009 et tilfredsstillende resultat før kursreguleringer og 
nedskrivninger på 25,6 mio. kr., mod 31,5 mio. kr. i tilsvarende kvartal i 2008. Korrigeres der i 
sammenligningen for bankens betaling til Bankpakke I, kan resultatet opgøres til 32,6 mio. kr., 
svarende til en stigning på 3 % i forhold til tilsvarende resultatet efter 1. kvartal 2008.  
 
Regnskabet for bankens 1. kvartal 2009 viser bl.a.: 

 Netto rente- og gebyrindtægterne følger budgetterne, og er 3 % højere end samme peri-
ode i 2008. 

 Udgifter til personale og administration er reduceret med 0,3 mio. kr. i forhold til 1. 
kvartal 2008. 

 Bankens solvensprocent er opgjort til 16,0 %, mod 14,2 % ultimo marts 2008.  
 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet er opgjort til 128 %. 
 Udlån er reduceret fra 4.290 mio. kr. i 1. kvartal 2008 til 4.219 mio. kr. i 1. kvartal 2009, 

svarende til et fald på 2 %. 
 Indlån er øget fra 2.460 mio. kr. i 1. kvartal 2008 til 2.759 mio. kr. i 1. kvartal 2009, sva-

rende til en stigning på 12 %. 
 

Østjydsk Bank A/S fastholder tidligere udmeldte forventninger til et resultat før kursregulerin-
ger og nedskrivninger for hele 2009 i niveauet 80 – 100 mio. kr.  
 
Uanset ledelsen for Østjydsk Bank A/S ikke vurderer at der er et aktuelt behov for at styrke 
bankens solvensprocent, har banken valgt yderligere at styrke kapitalgrundlaget, ved at søge om 
157 mio. kr. hybrid kernekapital under Bankpakke II. Tilførslen af den hybride kernekapital øn-
skes dog ikke hjemtaget før ved udgangen af 2009. Bankens beslutning om at deltage i Bank-
pakke II er tillige helt i tråd med Økonomi- og Erhvervsministerens opfordring til sektoren om 
at deltage i det tilbudte kapitalprogram. 
 
Eventuelle spørgsmål til denne periodemeddelelse kan rettes til bankdirektør Jens Vendelbo. 
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