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Nykredit og AP Pension købes ud af ejerkredsen: 

Arbejdernes Landsbank bliver majoritetsejer af Vestjysk Bank  
 

Arbejdernes Landsbank indgår aftale om køb af Nykredits og AP Pensions ejerandele i Vestjysk 

Bank. Arbejdernes Landsbank vil ved overtagelsen af aktierne eje omkring 61 pct. af aktierne, og vil 

fremover være den største aktionær i den jyske regionalbank. Vestjysk Bank skal fortsat drives som 

selvstændig bank under eget brand og med selvstændigt filialnetværk. Opkøbet udløber direkte af 

Arbejdernes Landsbanks 2025-strategi om at vokse både organisk og gennem opkøb, og skal styrke 

balancen mellem privat- og erhvervskunder med henblik på at stå styrket i fremtidens bankmarked. 

 

Arbejdernes Landsbank bliver med ca. 61 pct. af aktierne majoritetsejer af Vestjysk Bank. Det sker 

efter, at banken har købt Nykredits og AP Pensions ejerandele. Vestjysk Bank og Arbejdernes 

Landsbank drives videre som to selvstændige banker med hver deres brand og filialnetværk. 

 

Arbejdernes Landsbank var sammen med AP Pension og Nykredit en del af et konsortium, som i 

2017 trådte til, da Vestjysk Bank skulle rekonstrueres. Majoritetsejerskabet af Vestjysk Bank sker i 

forlængelse af Arbejdernes Landsbank flerårige engagement som aktionær og er en realisering af 

Arbejdernes Landsbanks 2025-strategi, som baserer sig på både organisk vækst og opkøb: 

 

”Da vi i 2017 gik ind og hjalp Vestjysk Bank, lå det ikke i kortene, at vi en dag skulle eje en meget stor 

andel af banken. Vi har dog, i de mellemliggende år, været vidner til en god finansiel udvikling og har 

samtidig kunne se et fællesskab mellem Vestjysk Banks værdier og dem, vi driver bank efter i 

Arbejdernes Landsbank. Nu fik vi muligheden for at blive en endnu større del af Vestjysk Bank, som vi 

ser som et godt og komplementerende match til Arbejdernes Landsbank,” siger Gert R. Jonassen, der 

er ordførende direktør i Arbejdernes Landsbank. 

 

Stærk kobling mellem privat- og erhvervskundeområderne 

Mens Vestjysk Bank, som i begyndelsen af 2021 har gennemført en fusion med Den Jyske 

Sparekasse, er kendt som en regionalbank med stærke kompetencer på erhvervskundeområdet, er 

Arbejdernes Landsbank for 12. år i træk blevet kåret som danskernes foretrukne bank og er i 

særdeleshed stærk på privatkundemarkedet. Derfor ser Gert R. Jonassen da også tilføjelsen af 

Vestjysk Bank som et strategisk stærkt kort i koncernens indsats for at udvikle sig på 

erhvervsområdet:  

 

”Målet er, at vi fremover skal spille en større rolle i erhvervskundemarkedet, øge vores samlede 

bankforretning og forbedre koncernens balance mellem erhverv og privat, så vi står stærkere overfor 

fremtidens kapitalkrav til finansielle institutioner. Og så ønsker vi at øge vores tilstedeværelse i Midt- 

og Vestjylland, hvor Arbejdernes Landsbank ikke er så stærkt repræsenteret i dag,” siger Gert 

Jonassen, som understreger, at Arbejdernes Landsbank, som ny majoritetsejer, naturligvis vil skabe 

den nødvendige tid og plads til, at den igangværende fusion mellem Vestjysk Bank og Den Jyske 



   

Sparekasse bliver en succes, og at de to bankers stærke grundlag og regionale tilstedeværelse bliver 

rodfæstet i den nye samlede Vestjysk Bank. 

 

Ønsker at fastholde det lokale islæt 

Ved gennemførelsen af købet af aktiemajoriteten i Vestjysk Bank er Arbejdernes Landsbank forpligtet 

til – hurtigst muligt og senest fire uger efter gennemførelsen af købet – at fremsætte et pligtmæssigt 

overtagelsestilbud til Vestjysk Banks øvrige aktionærer. Arbejdernes Landsbank vil i denne 

forbindelse offentliggøre et tilbudsdokument, som vil indeholde et tilbud til alle Vestjysk Banks 

aktionærer om at sælge deres aktier i Vestjysk Bank til en pris på kr. 3,45 pr. aktie, hvilket er den 

samme pris, som Arbejdernes Landsbank betaler for Nykredits og AP Pensions aktier. 

 

Efter gennemførslen af det pligtmæssige købstilbud planlægger Arbejdernes Landsbank at gå i dialog 

med Vestjysk Banks ledelse med henblik på at undersøge mulighederne for samarbejde. Det er 

Arbejdernes Landsbanks hensigt, at de to banker drives videre som to selvstændige banker med hver 

deres identitet og filialnetværk:  

 

”Vestjysk Bank er en stærk regionalbank, som er godt forankret i Midt- og Vestjylland, og vi ser det 

som vigtigt og værdifuldt, at Vestjysk Bank beholder sine kunder og markedsandele, sin lokale 

forankring og sit individuelle islæt,” siger Gert R. Jonassen.   

 

Ejerkreds tilfredse med købet af Vestjysk Bank 

I Arbejdernes Landsbank er ejerkredsen meget tilfredse med købet, og ser samarbejdet som en 

oplagt strategisk alliance for både Vestjysk Bank og Arbejdernes Landsbank: 

 

”Vi har et stærkt fundament i Arbejdernes Landsbank, og har over en længere periode ønsket at 

udvide AL-koncernens forretningsomfang på bankområdet. Det markante kunderettede fokus i både 

Arbejdernes Landsbank og Vestjysk Bank, samt de komplementerende privat- og 

erhvervskundeporteføljer, er et godt match,” siger Per Christensen, der er formand for bestyrelsen i 

Arbejdernes Landsbank og forbundsformand for 3F.  

 

Processen efter aftalen mellem Arbejdernes Landsbank, AP Pension og Nykredit er, at Arbejdernes 

Landsbank nu igangsætter en kapitaludvidelse med fortegningsret for alle Arbejdernes Landsbanks 

aktionærer. Arbejdernes Landsbanks største aktionærer har givet forhåndstilsagn om tegning af deres 

forholdsmæssige andel af kapitaludvidelsen samt at tegne eventuelle resterende aktier, som ikke 

måtte blive tegnet af andre aktionærer ved udnyttelse af tildelte tegningsretter.  

 

Købet af aktierne fra Nykredit og AP Pension forventes gennemført ved udgangen af maj 2021. 

Gennemførelsen af et majoritetsejerskab i Vestjysk Bank er betinget af Finanstilsynets og 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. I forbindelse med majoritetsejerskabet i Vestjysk 

Bank er det Arbejdernes Landsbanks forventning at blive udpeget som systemisk vigtigt institut (SIFI) 

af Finanstilsynet. 

 

Se også nedenstående fakta om Arbejdernes Landsbank. 

 

For yderligere information: Kontakt branding- og kommunikationsdirektør Peter Froulund, 

Arbejdernes Landsbank, på tlf. 29 20 26 48 eller peter.froulund@al-bank.dk 
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Fakta om Arbejdernes Landsbank 

 

Arbejdernes Landsbank har 12 år i træk indtaget førstepladsen, når danske bankkunder er blevet 

bedt om at pege på deres foretrukne bank. Banken er i vækst og står særligt stærkt på 

privatkundemarkedet. Gennem de seneste fem år har Arbejdernes Landsbank oplevet en 

gennemsnitlig tilgang på over 15.000 kunder årligt. Kundegrundlaget i Arbejdernes Landsbank er 

private kunder (ca. 70 pct.), mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt faglige organisationer 

og klubber (ca. 30 pct.). 

 

▪ Grundlagt i 1919 

▪ 70 filialer over hele landet 

▪ Omkring 1.000 medarbejdere 

▪ Hovedkontor i København 

 

▪ Direktionen udgøres af ordførende direktør Gert R. Jonassen og bankdirektør Jan Walther 

Andersen. Bestyrelsesformand er Per Christensen, 3F og næstformand er Claus Jensen, 

Dansk Metal 

 

▪ Arbejdernes Landsbank er et aktieselskab, hvor bl.a. Dansk Metal, FOA, 3F, HK Danmark 

samt NNF er blandt hovedaktionærerne. Herudover har banken over 22.000 personlige 

aktionærer. 
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