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Arbejdernes Landsbank opjusterer forventningerne til hele 2013:

Massiv kundetilstrømning og solid vækst i Arbejdernes Landsbank
Et begivenhedsrigt halvår i Arbejdernes Landsbank med nye filialåbninger, opkøb af filialer fra Østjydsk
Bank og massiv tilstrømning af nye kunder krones nu med et flot overskud for første halvår på 274 mio.
kr. før skat. Det fører til en opjustering af bankens forventede overskud for hele 2013 fra 325-350 mio. kr.
til 400-450 mio. kr. før skat. Resultatet bekræfter endnu engang banken i, at den grundlæggende strategi
om at satse på tilgængelig og ansvarlig rådgivning modtages meget positivt af danskerne.
Aktivitetsniveauet har været højt i Arbejdernes Landsbank det forgangne halvår. I bankens 68 filialer landet
over er kunderne strømmet til. Nettotilgangen af nye kunder i Arbejdernes Landsbank er over 10.000 i de
første seks måneder. Samtidig har Arbejdernes Landsbank også overtaget tre filialer fra Østjydsk Bank i
Vejle, Horsens og Skanderborg med mere end 7.000 kunder. Overtagelsen samt den solide nettotilgang af
kunder på i alt over 17.000 nye kunder har naturligt løftet bankens samlede forretningsomfang, der er
steget med hele 6,8 pct.
”Vores overskud på 274 mio. kr. for første halvår er meget tilfredsstillende og endnu en markant
bekræftelse af, at vores strategi, som vi vedholdende har arbejdet ud fra igennem flere år, lykkes til fulde.
Den strategi vil vi også følge fremover, for vi tror fortsat på, at nærværende, personlig og ansvarlig
rådgivning med et godt net af lokale filialer, der hvor kunderne er og har brug for os, er den rette strategi.
Derfor vil det kommende halvår også byde på flere filialåbninger. Herudover vil vi fortsætte vores stærke
fokus på udvikling af nye, digitale løsninger til glæde for vores kunder, ” siger Gert R. Jonassen, ordførende
direktør i Arbejdernes Landsbank.
Opjusterede forventninger til hele 2013
Det flotte halvårsresultat og det høje aktivitetsniveau i hele banken medfører en opjustering af bankens
forventede overskud for hele 2013.
”Vi har forventninger til en fornuftig samfundsøkonomisk udvikling for det kommende halvår. Vi tror på et
øget aktivitetsniveau ude i filialerne, yderligere fremgang i basisdriften og et tilfredsstillende afkast på
vores værdipapirbeholdning. Samtidig er behovet for nedskrivninger reduceret til et lavere og langt mere
normalt niveau, hvilket ser ud til at fortsætte. Derfor opjusterer vi vores forventninger til det samlede
resultat for hele 2013 fra et forventet overskud på 325-350 mio. kr. til 400-450 mio. kr. før skat,” siger Gert
R. Jonassen.

Se også vedhæftede faktaark om Arbejdernes Landsbanks halvårsregnskab 2013.

For yderligere information: Kontakt ordførende direktør Gert R. Jonassen på tlf. 38 48 50 01 eller på mail
grj@al-bank.dk. Kommunikations og Marketingdirektør Peter Froulund på tlf. 29 20 26 48 eller på mail
pf@al-bank.dk.

