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Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2011 

 

Fruering-Vitved Sparekasse sammenlægges med Østjydsk 

Bank A/S… 

 
Bestyrelserne i Fruering-Vitved Sparekasse og Østjydsk Bank A/S ønsker at sammenlægge de 
to pengeinstitutter, med virkning fra 30. juni 2011. 
 
Fruering-Vitved Sparekasse omdannes til en fond med en fondskapital svarende til sparekassens 
reserver ved udgangen af juni måned 2011. Fonden får til formål, at uddele midler til støtte og 
udvikling i Fruering-Vitved Sparekasses lokalområde. 
 
Sammenlægningen er betinget af godkendelse af repræsentantskaberne, henholdsvis i Fruering-
Vitved Sparekasse og i Østjydsk Bank A/S. Møderne afholdes snarest muligt. Sammenlægnin-
gen er endvidere betinget af Finanstilsynets godkendelse. I aftalen indgår, at sparekassens ga-
ranter, som via garantikapital hæfter for sparekassens forpligtelser, fra tidspunktet for meddelel-
se om myndighedernes godkendelse af sammenlægningen forligger, vil få garantikapitalen 
overført til almindelig indlån, og dermed til fri rådighed for kunderne. 
 
For sparekassens kunder betyder sammenlægningen i øvrigt en række nye muligheder. Nærhed 
og lokal beslutningskompetance vil blive fastholdt, samtidig med, at kunderne vil få flere pro-
dukter og muligheder for rådgivning på en række nye områder. Hertil kommer et større service-
niveau, via mulighed for også at benytte Østjydsk Banks nuværende filialnet, med filialer i bl.a. 
Skanderborg og Horsens. 
 
Ved sammenlægningen vil Fruering-Vitved Sparekasse tilføre Østjydsk Bank ca. 40 mio. kr. i 
udlån, ca. 8 mio. kr. i garantier og indlån på ca. 80 mio. kr. Østjydsk Bank havde ultimo 2010 
udlån for 4.911 mio. kr., garantier for 1.380 mio. kr., og indlån for 3.592 mio. kr. Efter sam-
menlægningen vil Østjydsk Bank A/S have ca. 26.000 kunder, ca. 11.000 aktionærer og ca. 160 
medarbejdere. 
  
Sammenlægningen forventes ikke at få indflydelse af betydning på Østjydsk Banks resultat for 
2011, idet der uændret forventes et overskud før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 
på 120 – 130 mio. kr.  
 

Med venlig hilsen 
 

Ø S T J Y D S K   B A N K   A / S 
 

Jens Vendelbo 
Bankdirektør 


