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Vi byder Salling Bank
velkommen

Fusionen mellem Salling Bank og Sparekassen Vendsyssel blev i 
oktober vedtaget med meget stort flertal.
Vi er meget glade for, at både Salling 
Banks aktionærer og sparekassens 
repræsentantskab har bakket massivt 
op om fusionen. Derfor kan vi nu byde 
Salling Bank velkommen i fællesskabet i 
Sparekassen Vendsyssel.

Vi har de samme værdier
”De to pengeinstitutter passer rigtig 
godt sammen både på baggrund af de 
værdier, som vi arbejder efter, og de 
geografiske forhold. Salling Bank har en 
stærk tilstedeværelse i Skive, Nykøbing 
Mors, Viborg og Vinderup. Fusionen vil 
skabe et større og stærkere pengein-
stitut og er med til at sikre, at vi også 

Administrerende direktør
Vagn Hansen

i fremtiden kan tilbyde kunder og garan-
ter de bedste løsninger i en lokalt for-
ankret sparekasse,” siger Vagn Hansen, 
adm. direktør i Sparekassen Vendsyssel, 
og fortsætter, ”vi er i fuld gang med 
at sikre, at både kunder og medar-
bejdere fra Salling Bank får en god 
oplevelse som en del af Sparekassen 
Vendsyssel. Selvom navnet nu ændres 
til Sparekassen Vendsyssel, forbliver 
kontakten til de lokale afdelinger den 
samme.  

I Skive og Vinderup flytter vores afde-
linger sammen i Salling Banks hidti-
dige lokaler, med undtagelse af vores 

erhvervsrådgivere i Skive. Her samler 
vi alle vores erhvervskompetencer i en 
ny stærk erhvervsafdeling, med bopæl 
i sparekassens nuværende lokaler. Både 
privat- og erhvervskunder beholder 
deres nuværende rådgiver, og kun-
derne vil derfor stadig møde de samme 
kendte ansigter, når de kommer ind i 
afdelingen.

Vi viser lokalt samfundsansvar
Ligesom i Salling Bank er der i 
Sparekassen Vendsyssel stor tradition 
for, at man viser lokalt samfundsansvar. 
Vi vil derfor fortsat dyrke den lokale for-
ankring og involvere os i lokalområdet.”
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Ejerstruktur
Den helt afgørende forskel på at være 
garantsparekasse og et børsnoteret 
aktieselskab er, at i garantsparekas-
sen er det et demokratisk flertal blandt 
garanterne, der peger på den retning, 
som sparekassen skal bevæge sig i. 
Garanterne vælger nemlig selv spare-
kassens øverste organ, repræsentant-
skabet, som herefter vælger en besty-
relse. Garantsparekassen har som sådan 
ingen ejere, der forventer at få del i et 
årligt overskud. 

Overskuddet fra sparekassens drift  
anvendes i stedet til to formål:
	at sikre Sparekassen Vendsyssel  
 en så god konsolidering, at vores  
 kunder til en hver tid kan være   
 trygge ved at placere deres midler  
 hos os, og at sparekassens handle- 
 frihed, udvikling og vækst kan   
 opretholdes både i op- og   
 nedgangstider.
	at støtte gode initiativer og formål  
 i vores lokalområde til gavn for det  
 lokale forenings-, kultur- og   
 fritidsliv.

Sparekassen Vendsyssel er en stærk, lokal garantsparekasse, som har 
til formål at virke til gavn for sine kunder og lokalområdet.

Hvem er
Sparekassen Vendsyssel

Historien
Sparekassen Vendsyssel kan i 2021 fejre 
150-års jubilæum. I 1871 blev Låne- og 
Sparekassen for Vraa og Em Sogne 
stiftet. 

Læs mere om 
historien på sparv.dk/
om-sparekassen

Navnet blev senere til Vrå Sparekasse, 
og med fusionen med Jelstrup-Lyngby 
Sparekasse i 2001 til det nuværende 
Sparekassen Vendsyssel. Siden er flere 
fusioner – og dermed flere afdelinger, 
medarbejdere og ikke mindst kunder – 
kommet til, med Salling Bank som den 
seneste fusionspartner i 2020. 

Vision 2025
Sparekassens vision er at forblive en 
lokal og selvstændig sparekasse, og vi 
ønsker at være blandt de bedste pen-
geinstitutter i Danmark og dermed det 
bedste valg for vores kunder. Det skal 
vi sikre ved, at vi også fremover har en 
indtjening, der giver en så god konsoli-
dering, at vi kan opretholde vores hand-
lefrihed i både op- og nedgangstider. 
Desuden ønsker vi fortsat at være en 
attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde 
og tiltrække nye medarbejdere. 
Ovennævnte er sammen med et særligt 
fokus på kundeoplevelsen og den lokale 
forankring også hovedingredienserne i 
vores arbejde med vision 2025
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Fusion
mellem Sparekassen Vendsyssel 
og Salling Bank
Efter fusionen med Salling Bank er 
Sparekassen Vendsyssel blandt de ti 
største pengeinstitutter i Danmark, 
men vi er stadig lokale. Vi sætter stor 
pris på og arbejder aktivt for den lokale 
forankring. 

”Salling Bank og Sparekassen 
Vendsyssel minder meget om hinanden 
og drives efter de samme kerneværdier. 
Vi er enige om, at det fortsat er vigtigt 
at støtte udviklingen i lokalsamfundet. 
Vi forbliver lokale, og vores kunder og 
medarbejdere bliver en del af et stærkt 
pengeinstitut, hvor kunder, medarbej-
dere og lokalsamfund fortsat vil opleve 
alle fordelene ved et lokalt pengeinsti-
tut,” siger Peter Vinther Christensen, 
bankdirektør i Salling Bank. I forbin-
delse med fusionen er Peter Vinther 
Christensen gået på pension efter 26 år 
som direktør i Salling Bank. 

Sparekassen Vendsyssel er i en rigtig 
god og kontrolleret vækst. En vækst, 
som er skabt gennem en stor indsats af 
sparekassens medarbejdere samt stor 
tillid fra vores garanter og kunder.
Medarbejderne er sparekassens vigtig-
ste ressource, og vi er derfor glade for 
at have budt velkommen til 100 nye 
kompetente kollegaer fra Salling Bank, 
ligesom vi naturligvis glæder os over at 
have fået 25.000 nye kunder.
Arbejdet med sammenlægningen af de 
to pengeinstitutter er i fuld gang, og vi 
sørger selvfølgelig for at få integreret 
Salling Banks gode ideer i Sparekassen 
Vendsyssel, ligesom vi sørger for, at alle 
kunder får adgang til samme produkter 
og servicetilbud.
I forbindelse med fusionen er der måske 
nogle spørgsmål, som melder sig. Du 
kan finde praktiske informationer om, 
hvad fusionen betyder for dig på vores 
spørgsmål og svar-side. 
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Corona-pandemien får skyld for 
meget, og også de blandede produk-
ter (Sparinvest Mix og Lokalpuljeinvest 
Mix) hos Sparinvest har været ramt 
afkastmæssigt. Virksomheder rammes 
af pandemien på en måde, 
som er ganske uforudsigelig 
for markederne. Det har ført 
til negative afkast, som har 
krævet handling. 

Vi har været i dialog med Sparinvest, 
som nu er en del af Nykredit, og de 
tilpasser investeringsstrategien, så især 
udsving på aktiedelen i højere grad for-
ventes at følge den generelle udvikling 

Hvis du udskifter dit oliefyr med en var-
mepumpe, kan du både gøre en forskel 
for miljøet og din egen varmeregning. 
Du kan samtidig få dit projekt finansie-
ret med et fordelagtigt Grønt Energilån i 
sparekassen. 
Anders Pedersen, Boligchef i 
Sparekassen Vendsyssel, fortæller: 
”Vi har i flere år haft et Energilån, som 
oprindeligt blev skabt til kunder, som 
ønskede at få solceller på taget, og vi 
har i efteråret lanceret endnu et Grønt 
Energilån. Det nye lån er øremærket til 
kunder, som ønsker at udskifte deres 
gamle oliefyr med en varmepumpe. 
Undersøgelser viser, at energiforbruget 
i bygninger udgør 40% af Danmarks 
samlede CO2-forbrug, og udskiftning af 

oliefyr med varmepumpe er et af de 
tiltag, der har størst effekt på CO2-
udslippet. Mange boligejere vil gerne 
forbedre deres boligs energimærke 
og samtidig bidrage til den grønne 
omstilling. Vælger man som bolig-
ejer at skrotte sit oliefyr og i stedet 
installere en varmepumpe, kan der 
samtidig søges om statsligt tilskud til 
projektet. 
Den statslige pulje er opbrugt for i år, 
men det vil efter nytår blive muligt at 
søge igen. 
Har man et ældre oliefyr, og over-
vejer man en udskiftning, kan det 
derfor være en rigtig god ide at få en 
snak om finansieringen med sin råd-
giver i sparekassen.

i markedet. Forvaltningen varetages 
fremover både af Sparinvest, Nykredit 
og flere internationale forvaltere, hvil-
ket vi har positive forventninger til. 
Samtidig fylder bæredygtig investering 

mere og mere i de blandede 
produkter.
På den korte bane er der i 
skrivende stund et markant 
stemningsskift på markederne, 

hvor overskrifterne er ”Valg og vac-
cine.” Udviklingen i afkastet for både 
Sparinvest Mix og Lokal Puljeinvest er 
på vej til at tilrette sig. Det bekræfter 
vores anbefaling til kunderne – hold fast 
i jeres blandede produkter. 

Ny PULJE 
Vi anbefaler fortsat Sparinvest Mix 
og Lokal Puljeinvest Mix 
nu med ny og bedre aktiestrategi

til CO2-rigtig
varmepumpe

Fra udtjent oliefyr

Boligchef 
Anders Pedersen
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Fonde 
der gør en forskel lokalt
Sparekassen Vendsyssels fonde støtter op om det lokale fællesskab 

 Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm
 Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted
 Hvidbjerg-Ørum Sparekasses Velgørende Fond
 Snedsted-Nørhå Sparekasses Jubilæumsfond
 Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals

 Sparekassen Vendsyssels Fond
 Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst
 Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund
 Sparekassen Vendsyssels Fond, Hvetbo
 Sparekassen Vendsyssels Fond, Jerslev

I kølvandet på Sparekassen Vendsyssels 
mange fusioner er der blevet oprettet ti 
fonde med det formål at yde støtte til 
almennyttige eller velgørende formål 
inden for den pågældende sparekasses 
tidligere markedsområde.

Som en stærk og lokalt forank-
ret garantsparekasse er det en af 
Sparekassen Vendsyssels kernevær-
dier at støtte de lokale initiativer. Vi 
støtter lokalområdet via de velgø-
rende fonde, som kan ansøges af for 
eksempel foreninger og initiativgrup-
per i Sparekassens markedsområde. 
Fondenes donationer skal gavne og 
styrke fællesskabet i så mange for-
eninger og initiativer som muligt. 
Donationerne gives til aktiviteter, der 
medvirker til udvikling og sammenhold 

i de mindre lokalsamfund, ligesom de 
skal bidrage til kulturelle oplevelser og 
aktiviteter i Sparekassens markeds-
område. Fondene har også stort fokus 
på sociale formål, som arbejder i den 
rigtige retning i forhold til FN’s verdens-
mål, da såvel fondene som Sparekassen 
har et overordnet mål om at bidrage 
positivt til bæredygtighedsdagsordenen. 
Som et eksempel herpå har en af spare-
kassens varevogne fået nyt job hos Stop 
Spild Lokalt i Hjørring. En organisation 
af frivillige der bekæmper madspild. 

Ekstraordinært giver fondene også 
midler til landsdækkende organisatio-
ner, og Sparekassen Vendsyssels fonde 
har netop doneret 250.000 kr. til Knæk 
Cancer-landsindsamlingen. Støtte til 
kræftforskningen i Danmark er helt 

uvurderlig for at blive klogere på den 
folkesygdom, som de fleste af os på et 
eller andet tidspunkt stifter bekendt-
skab med som pårørende, bekendt eller 
patient. Her har fondene fokus på ver-
densmål nr. 3 om sundhed og trivsel. Et 
mål, der også fylder meget i fondenes 
øvrige arbejde.

Samlet set uddeles der hvert år fra 
fondene mere end 10 mio. kroner til 
de lokalsamfund, hvor Sparekassen til 
hverdag har sit daglige virke. Selv med 
nordjysk beskedenhed kan vi godt til-
lade os at være stolte af den bedrift.

Sparekassens 10 unikke fonde

Regionsdirektør Casper Nissen Larsen
overrækker bilnøglerne til Stop Spild i Hjørring

Læs mere på 
sparv.dk/fonde
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Vi støtter

FAKTA
FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling blev vedtaget af verdens stats- og 
regeringsledere i 2015 og består af 17 konkrete mål og 169 delmål, der 
tilsammen udgør den til dato mest ambitiøse globale udviklingsdagsorden. 
Målene skal frem mod 2030 vise vej til en mere bæredygtig fremtid, både for 
os mennesker og for planeten, vi bor på.
I Sparekassen Vendsyssel har vi særligt fokus på verdensmål 11 om 
bæredygtige byer og lokalsamfund.

Samfundsansvar
og lokale tiltag
Som en stærk og lokalt forank-
ret garantsparekasse er det en af 
Sparekassen Vendsyssels kerneværdier 
at støtte de lokale initiativer. Vi støtter 
blandt andet lokalområdet via en række 
velgørende fonde og sponsorater, men 
vi er også vores samfundsansvar bevidst 
i vores daglige virke. Vi tror på, at det, 
der gavner lokalsamfundet, også gavner 
sparekassen. 
Vi er en virksomhed, der er opbygget af 
flere mindre pengeinstitutter, der som en 
del af deres grundværdier altid har taget 
ansvar for deres lokalområde. Disse vær-
dier er fortsat i Sparekassen Vendsyssel.

”Vi ønsker at drive en stærk og velkon-
solideret finansiel virksomhed, men i 
sparekassen kan vi også tillade os at 
have andre succeskriterier end at skabe 
overskud. Vi er en garantsparekasse, 
og vores garanter forventer, at spare-
kassen bidrager til udviklingen lokalt i 
de områder, hvor vi driver vores for-
retning,” siger administrerende direktør 
Vagn Hansen. 
Som et led i vores holdning til sam-
fundsansvar tilslutter vi os også FN’s 17 
verdensmål for bæredygtig udvikling og 
arbejder aktivt for at bidrage til opfyl-
delse af målene.

I Sparekassen Vendsyssel bakker vi op 
om den danske regerings bestræbelser 
på at sætte menneskerettigheder og kli-
mapåvirkninger højt på dagsordenen, og 
derfor tilslutter vi os FN’s 17 verdensmål 
for bæredygtig udvikling og arbejder 
aktivt for at bidrage til opfyldelse af 
målene.

Vi arbejder derfor både på at reducere 
vores egne udledninger, men også på at 
bidrage positivt ved at finansiere grøn 
omstilling for virksomheder og private og 

ved at fremme bæredygtige investeringer. 
Derfor er dette magasin også trykt 
lokalt på et svanemærket trykkeri og 
på FSC-mærket papir. Ligeledes er 
magasinet blevet pakket af eleverne på 
Dronninglund efterskole. Efterskolens 
elever vil bruge en del af de penge, de 
har tjent herpå, til et skovprojekt, hvor 
man i samarbejde med Folkekirkens 
Nødhjælp genplanter oliventræer i 
Palæstina. Herudover skal pengene bru-
ges til styrkelse af det sociale samvær 
på efterskolen.

verdensmålene
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Svanemærkede fonde

Sparinvest Bæredygtige Aktier er en svanemærket 
fond, hvor hver enkelt aktie udvælges efter nøje vurde-
ring af selskabets potentiale, risiko og bæredygtighed. 

Sparinvest investerer i virksomheder, 
som tager ansvar
Sparinvest har i mange år arbejdet med investering i 
virksomheder, som tager ansvar for den verden, de er en 
del af, og har siden 2009 været medunderskriver af FN’s 
principper for ansvarlig investering (UNPRI). I Sparinvest 
er man overbeviste om, at virksomheder, der reduce-
rer deres negative påvirkning af samfundet og bidrager 
positivt til at løse verdens fælles udfordringer, klarer sig 
bedre på lang sigt. Sparinvests analyser og mangeårige 
erfaring med inddragelse af bæredygtighedsanalyser 
i investeringsprocessen tyder på, at dette kan gavne 
afkastet. 

BankInvests svanemærkede investeringsfonde er for dig, 
der ønsker, at dine penge gør en forskel for dig selv og for 
andre. Svanemærket er Nordens mest udbredte og kendte 
miljømærke og din garanti for, at der tages hånd om dine 
investeringer på en ansvarlig og bæredygtig måde. 

Globale Aktier Bæredygtig Udvikling
Er en global aktiefond med en faktorbaseret investerings-
strategi. Fondens målsætning er en AA ESG-score, et 
CO2-aftryk på 50% af benchmark samt at 20 % af virk-
somhedernes salg direkte kan knyttes til FN’s verdensmål.
 
Globale Obligationer Bæredygtig Udvikling
Er en global obligationsfond bestående af stats-, realkre-
dit- og virksomhedsobligationer, der vægter ansvarlighed 
og FN’s verdensmål højt samt har et meget lavt CO2-
aftryk. Det tilstræbes, at andelen af grønne obligationer 
min. udgør 10 % af fondens formue.

En stor del af sparekassens produkt- og serviceudbud indeholder løsninger fra vores samar-
bejdspartnere. Når vi som virksomhed ønsker en grønnere profil, stiller det derfor også krav 
til vores samarbejdspartnere. Her er vi i sparekassen begunstiget af, at vores samarbejds-
partnere på pensions- og investeringsområdet allerede har bæredygtighed som en integre-
ret del af deres produktudvikling. 

Svanemærkede investeringsfonde skal opfylde 25 obligatoriske krav.

Kravene omfatter blandt andet:

• 90 % af fondens direkte portefølje skal have gennemgået en  
 Environmental Social Governance-analyse (ESG-analyse).

• Investeringer i grønne brancher præmieres, for eksempel  
 vedvarende energi, vandrensning med mere.

• Fonden skal udelukke virksomheder, der udvinder, forædler  
 eller producerer energi fra kul, olie, gas og uran. Dette kan   
 dog udgøre op til 5 % af omsætningen - eller der kan laves  
 undtagelser  , hvis virksomheden er i en grøn omstillingsproces.

• Fonden skal udelukke virksomheder, der ikke følger  
 internationale normer og konventioner.

SV
AN

EMÆRKET

Investeringsfond

Bæredygtige 
investeringer i sparekassen
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Vi har i sparekassen gjort det muligt for dig at investere din pension med 
bæredygtig omtanke. 
Dorte Rosbak, Pensionchef i Sparekassen Vendsyssel, fortæller:
”Uanset hvilken pensionsopsparing du har i sparekassen, har vi gjort det 
muligt for dig at investere dine pensionsmidler bæredygtigt. De svane-
mærkede investeringsfonde i BankInvest og Sparinvest giver dig mange 
gode muligheder for at få investeret dine pensionsmidler bæredygtigt. Du 
kan sammen med din rådgiver i sparekassen sammensætte den investe-
ringsprofil, som passer til dig.
En anden bæredygtig mulighed på pensionsområdet er vores samarbejds-
partner AP Pension. Vi bruger produkterne fra AP Pension, når kunderne 
har brug for en såkaldt Livslang pension. Med den Livslange Pension er du 
sikret udbetalinger, uanset hvor længe du lever.
 
En pensionsordning kan skabe økonomisk tryghed
Det er vigtigt for både dig og din familie, at jeres pension er sammensat, 
så den passer med jeres planer for fremtiden. En god pensionsordning kan 
samtidig være med til at sikre, at jeres ønsker og drømme kan gå i opfyl-
delse. Pensionsordningen kan samtidig skabe økonomisk tryghed for dig og 
din familie, hvis I skulle blive ramt af uplanlagte hændelser som sygdom 
og dødsfald.

Basale krav til god pensionsordning
Der er altså nogle basale krav, som enhver god pensionsordning skal 
opfylde. Når sparekassens rådgivere skal sammensætte en pensionsord-
ning, er det selvfølgelig altid med udgangspunkt i kundernes ønsker og 
behov, og vi kan nu samtidig tilføre en bæredygtig profil til den samlede 
løsning.” 

Bæredygtig 

pensionsopsparing

Pensionschef 
Dorte Rosbak-Jensen
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Pandemien har givet 
udfordringer i 2020

Netto rente- og gebyrindtægter 858

Udgifter til personale og administration 480

Primær indtjening 369

Kursreguleringer 41
Resultat af kapitalandele i associerede 
og tilknyttede virksomheder 8

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 43

Ordinært resultat før skat 374

Skat af årets resultat 73

Årets resultat efter skat 301

Samlet udlån 14.256

Obligationer til dagsværdi 4.647

Indlån 16.658

Indlån i puljer 3.800

Garantkapital 2.295

Egenkapital inkl. hybrid kernekapital 4.730

Balancesum 26.504

Periodens tal pr. 30. september 2020

Covid-19-pandemien har givet os alle 
udfordringer i 2020. I sparekassen følger 
vi løbende Sundhedsstyrelsens anbefa-
linger for at undgå smittespredning og 
har af hensyn til både kunder og med-
arbejderes sundhed i perioder valgt at 
lukke dørene. Det er dog altid muligt at 
komme ind i sparekassen, hvis man har 
aftalt et møde, ligesom vi naturligvis 
står til rådighed via telefon, mail eller 
videomøde. 
Ved møde i sparekassen skal man bære 

mundbind. Derfor sender vi også et 
vaskbart og genanvendeligt mundbind i 
økologisk bomuld med denne udgave af 
Garantbladet. 
Vi skulle have holdt garantmøder i 
foråret 2020, men valgte efter Covid-
19-udbruddet og de deraf følgende 
restriktioner at flytte arrangementerne 
til foråret 2021. Desværre er situatio-
nen med Covid-19-pandemien fortsat 
sådan, at vi også har valgt at aflyse for-
årets planlagte garantmøder. Vi havde 

glædet os til at møde vores garanter, 
men vurderer, at heller ikke i foråret vil 
det være forsvarligt for hverken garan-
ter eller medarbejdere at mødes til 
garantmøder. Vi håber naturligvis, at 
vores garanter har forståelse for dette. 
Sparekassen vil dog fortsætte med at 
støtte op omkring lokale aktiviteter, som 
kan gennemføres på trods af pandemien. 

Garantmøder i 2021 må desværre aflyses 

Sparekasse med et økonomisk 
stærkt fundament
”Sparekassens økonomi er bundsolid, og vi arbejder hver dag for at udvide forretningen. Vi vil dog aldrig gå på kompromis med, at 
vores vækst altid skal være kontrolleret. 
Det er vigtigt, at vi altid har styr på butikken, også når uventede kriser som Covid-pandemien rammer verden.”

 Direktør 
Jan Skov

Ovenstående tal er eksklusiv tallene for Salling Bank

Beløb i mio. kr.

Dit nye mundbind skal inden brug 
vaskes ved 60 grader.
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Hent en 
flot indbundet 

JUBILÆUMSBOG 
fra den 1. marts 

2021

Pandemien har givet 
udfordringer i 2020

Den 6. februar 2021 fejrer Sparekassen 
Vendsyssel – og Vrå By - 150-års 
jubilæum. Sparekassen blev nemlig 
grundlagt som Spare- og Laanekassen 
for Vraa og Em Sogne i 1871 – samme 
år som jernbanen kom til Vrå. I star-
ten havde den nye sparekasse til huse 
hjemme hos sparekassens første for-
mand og medstifter gårdejer Jens Peter 
Larsen. Siden 1925 har sparekassen haft 
hovedsæde i Østergade 15 i Vrå, først 
i dele af bygningen, siden det hele, og 
vi glæder os til i jubilæumsåret at slå 
dørene op til vores nye tilbygning. 

I takt med sparekassens positive 
udvikling er bygningen i Østergade 15 
udvidet og ombygget adskillige gange. 
Aktuelt har op mod 150 medarbejdere 
deres daglige arbejdsplads i Vrå. Det 

har betydet, at sparekassen udvider 
den markante bygning midt i Vrå med 
hele 900 kvm. Bygningen får et helt 
nyt indgangsparti i glas, men ellers 
tilstræber vi, at tilbygningen skal ligne 
den smukke gamle rødstensbygning så 
meget som muligt. Med byggeriet sæt-
ter Sparekassen Vendsyssel endnu en 
tyk streg under forholdet til hjembyen 
Vrå. 
Og toget kører stadig til Vrå.
Vi er dog nødt til at tilpasse jubilæums-
festlighederne til den aktuelle situation 
med Covid-19-pandemien, men det 
ændrer ikke på, at vi glæder os til jubi-
læet, og vi tager gerne 150 år til!

Jubilæumsbogen
I anledning af sparekassens 150-års jubi-
læum har vi fået produceret en bog om 

sparekassens historie fra stiftelsen af 
Spare- og Laanekassen for Vraa og Em 
Sogne i 1871 og til i dag, og den vil vi 
gerne dele med jer. Efter den 1. marts 
er det derfor muligt at komme og 
hente en gratis jubilæumsbog i spare-
kassen – så længe lager haves.

Periodens tal pr. 30. september 2020

Garantmøder i 2021 må desværre aflyses 

Vi fejrer 
150-års jubilæum 
Sparekassen er på rette spor 

Hovedkontoret i Vrå 
udvides med 900 kvm.
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Er du en 
glad kunde
-vi er glade for DIG 
og vi vil meget gerne have flere kunder som dig.

Er du også glad for samarbejdet og tilfreds med den rådgivning og service, 
du får i sparekassen – så vil du måske også anbefale os til andre.

Har du familie eller venner, som kan få glæde af et samarbejde 
med os, så kan du anbefale dem til sparekassen og bede dem 
booke et møde på: www.sparv.dk/glad-kunde

Vi tager godt imod den person, du henviser
Mødet vil naturligvis være helt uforpligtende, og uanset hvad vi 
aftaler på mødet, siger vi tak med en lille påskønnelse for at 
sætte tid af til os.

TAK for hjælpen...
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