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–

I SAMARBETE MED SWEDBANK

–

EN INTENSIV VINTER OCH VÅR FÖR STIFTELSENS
STYRELSE OCH HUVUDMÄN ÄR NU TILL ÄNDA
Försäljningen av samtliga aktier i Sparbanken Öresund AB till Swedbank är nu genomförd. Den 27 mars meddelade Konkurrensverket att man inte hade några invändningar
mot affären och vi räknar med Finansinspektionens godkännande under maj.
Detta innebär att affären nu kan gå in i nästa
fas som innebär att ”vår del” av Sparbanken
Öresund blir Swedbank Gripen, en del går in
i den nybildade Sparbanken Skåne AB tillsammans med Sparbanken 1826 och Färs
& Frosta Sparbank och den tredje delen blir
inkorporerad i Swedbank.
Den skånska bankkartan förändras därmed
radikalt under 2014/2015.

AFFÄREN KRÄVDE ETT GODKÄNNANDE
FRÅN MAJORITETEN AV HUVUDMÄNNEN
Stiftelsestyrelsens rekommendation att sälja
Sparbanken Öresund till Swedbank var av så
omvälvande art att det utlystes ett informationsmöte och en påföljande extra stiftelsestämma,
vilka båda genomfördes inom drygt två veckor.
Båda hade ett mycket högt närvarotal av huvudmän vilket underlättade beslutet.
INFORMATIONSMÖTET DEN 14 FEBRUARI
Mötets syfte var att informera huvudmännen
och ge dem möjlighet att ställa frågor om den
föreslagna affären. De 49 av 60 huvudmän
som kom till mötet ﬁck också ett specialproducerat EKBLADET som redogjorde för affären.
Bengt Blonér och Mats Nilsson presenterade bakgrunden till styrelsens rekommendation
att sälja Sparbanken Öresund AB och redogjorde detaljerat om försäljningsprocessen. Avslutningsvis innehöll presentationen en redovisning av Stiftelsens ökade förmögenhet efter en
försäljning och hur man med den skulle kunna
få en mycket stor betydelse för utvecklingen av
nordvästra Skåne.

ENHÄLLIGT BESLUT PÅ EXTRASTÄMMAN
DEN 3 MARS
På extrastämman skulle det tas beslut om
Sparbanksstiftelsen Gripen skulle sälja sin del
av Sparbanken Öresund AB. 46 av 60 huvudmän hade hörsammat kallelsen.
För att friska upp minnet inför stämmobeslutet gjorde Bengt Blonér en ny genomgång
av försäljningsprocessen – samma presentation som den 14/2, nu kompletterad med vad
som hänt i mellantiden.
Mats Nilsson presenterade bankens resultat för 2013 samt externa bedömares värdering
av Stiftelsens aktieinnehav. Dessa pekade unisont på att Stiftelsen får mycket bra betalt för
sin aktiepost.
De 46 huvudmännen ställde sig enhälligt
bakom styrelsens förslag att avyttra samtliga
aktier i Sparbanken Öresund AB till en köpeskilling av 667 800 000 kronor.
Stiftelsen blev därmed en av de förmögnaste allmännyttiga stiftelserna i nordvästra
Skåne och får framöver möjlighet att stötta ytterligare projekt i regionen.

EKBLADET har bett tre personer, som haft
en avgörande betydelse för att affären med
Swedbank kunnat genomföras, att uttala sig
om affären utifrån sina preferenser.
Sparbanksstiftelsen Gripens styrelseordförande Bengt Blonér, Swedbanks styrelseordförande Anders Sundström och Sparbanken Öresunds VD Lars Ljungälv, förklarar sig
samtliga nöjda med att affären kunde genomföras.

Bengt Blonér
styrelseordf. Sparbanksstiftelsen Gripen
ÄR DU NÖJD MED AFFÄREN?
– Ja det är jag. Det har varit en både lång och
intensiv process men också en positiv erfarenhet då alla parter haft viljan att affären skulle bli
av och därför respekterat och försökt tillmötesgå varandras olika krav.
VILKA VAR ERA VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER I FÖRHANDLINGARNA?
– För vår del har kraven uteslutande gällt avtalsdelar som påverkar personalen, kontoren,
kundnyttan och regionen. Jag kan inte gå in på
delarna som berör personalen eftersom det är
en framtida intern process i banken.
- Sparbanken Öresund intar ju en obestridd
förstaplats bland regionens banker, tack vare
bankens långa historia i bygden och de värden
man ärvde av Sparbankerna Gripen och Finn.
Många av våra kunder kallar fortfarande banken för Gripen. Därför var ett av våra krav att
Gripen skulle vara med i banknamnet.
– Inﬂytande i bankens regionala ledning var
en annan viktig fråga. Genom den nybildade
kontorsstyrelsen, där Stiftelsen utser tre ledamöter, varav en blir ordförande, och Swedbank
två, får vi fortsatt möjlighet att påverka bankverksamheten i nordvästra Skåne. Det är nu

klart att det blir Sparbanken Gripens förre VD
Mats Nilsson som blir ordförande.
– Andra för oss viktiga frågor var att alla nuvarande kontorsorter får behålla ett lokalt bankkontor samt att den för våra kunder så viktiga
kontanthanteringen behålls i Swedbank Gripen
tills vidare.
– En annan viktig punkt var att vi kunde behålla
Sparbanksstiftelsen Gripens identitet, vars
namn och logotype blivit väl inarbetade hos
kunder, föreningar och organisationer i och
med vår ökande anslagsverksamhet.
KOMMER STIFTELSENS ROLL I NORDVÄSTRA SKÅNE ATT FÖRÄNDRAS PÅ
GRUND AV FÖRSÄLJNINGEN?
– Ja i vissa delar. Vårt engagemang för den
lokala banken och kundnyttan blir densamma
men vi väntar oss ﬂer anslagsansökningar pga
våra ökade resurser.
– Med det kapitaltillskott vi ﬁck vid försäljningen
kan vi nu få en mycket högre avkastning på vårt
kapital, vilket betyder att vi kommer att kunna
dela ut betydligt mer pengar.
HUR SER DIN FRAMTIDSVISON AV SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN UT?
– Jag ser en stiftelse som har ett fortsatt nära
samarbete med och inﬂytande i regionens dominerande och mest kundorienterade bank.
– Jag ser också en stiftelse som är den tongivande anslagsgivaren till verksamheter som
gynnar och skapar tillväxt i nordvästra Skåne.

Lars Ljungälv
VD Sparbanken Öresund AB
VAD BETYDER AFFÄREN MED SWEDBANK
FÖR BANKENS DEL?
– För bankens del ser jag bara positiva fördelar. De senaste årens förändringar i regelverk
och ökande kapitalkrav kräver stora framtida
investeringar vilket leder till ökade teknik- och
personalkostnader. Nu får vi tillgång till ett
fungerande teknikkoncept och kan istället koncentrera oss på att bli en ännu bättre fullsortimentsbank för våra kunder.

KAN MAN FORTFARANDE PRATA OM DEN
”LOKALA BANKEN” NÄR BANKEN NU GÅR
UPP I EN STORBANK?
– Jag ser ingen konﬂikt mellan den ”lokala banken” och den ”stora banken”. Swedbank har de
senaste åren jobbat hårt för att anpassa organisationen mot den lokala marknadens behov.
Man har bland annat tagit tillvara på lokala
sparbankers framgångskoncept. Sparbanken
Finn och Sparbanken Gripen och sedermera
Sparbanken Öresund har utmärkt sig genom sin
starka lokala ställning.
– Min ambition som blivande regionchef för
Swedbank Södra Sverige är att tillvarata och
utveckla den lokala kompetensen som möjliggör att många av de dagliga besluten kan fattas nära kunden. Tillsammans med det bredare
produkt- och tjänsteutbud och den bättre teknikutveckling vi får tillgång till är jag helt övertygad
om att Swedbank Gripen inom kort blir den nya
”lokala banken” i nordvästra Skåne.
NÄR MÄRKER BANKENS KUNDER ATT DE
FÅTT EN NY BANK?
– Det är en komplicerad process som ska genomföras, så det blir inga större förändringar
det närmaste året. Kunderna fortsätter uträtta
sina affärer i sin Internetbank eller sitt lokala
kontor som vanligt.
– Under hösten 2014 påbörjas kontorssamordningen på orter med dubbla kontor och om-proﬁlering till Swedbank Gripen och i maj 2015 har
vi planerat konvertering av bankdatasystemet
till den gemensamma plattformen. Exakt datum och vad konverteringen innebär för kunden
kommer att meddelas under våren 2015.
– Den största skillnaden blir nog inte märkbar
förrän konverteringen är genomförd och man
upptäcker kombinationen av nya personliga
tjänster och förbättrad teknik.

Anders Sundström
styrelseordf. Swedbank
VAD BETYDER KÖPET AV SPARBANKEN
ÖRESUND FÖR SWEDBANK?
– Inom Swedbank är vi mycket glada över att vi
kunnat genomföra den här affären. Swedbank

och Sparbanken Öresund arbetar ju parallellt
på många skånska orter. Tack vare affären blir
vi nu mycket starkare i Skåne, framförallt i de
nordvästra delarna och vår ökade affärsvolym
gör Swedbank starkare även på riksplanet.
– Att vara framgångsrik på den lokala marknaden är det viktigaste målet för Swedbank. Det
är där våra kunder ﬁnns och det är där affärerna görs.
– Vi är också nöjda med att vi har fått medverka i bildandet av Sparbanken Skåne, Sveriges
största fristående sparbank, i vilken vi också
får visst inﬂytande.
– Affären innebär även att vi med den speciella
lösning vi gjort i nordvästra Skåne, nu kan utvärdera ett möjligt nytt koncept som kan appliceras på andra fristående sparbanker med ett
lokalt starkt varumärke.
VAD MENAR DU MED ”SPECIELL LÖSNING
FÖR NORDVÄSTRA SKÅNE”?
– Med Swedbank Gripen skapar vi en för
Swedbank unik lösning, där banken får en decentraliserad organisation med större lokalt
inﬂytande och som dessutom marknadsför sig
under eget varumärke. Genom detta nya koncept behåller banken sin lokala prägel, samtidigt som man får tillgång till den rikstäckande
bankens avancerade tekniska tjänster, bredare
produktutbud och starka ekonomi. Vår ambition är att skapa en förstärkt lokal förankring av
Swedbank i nordvästra Skåne.
– Jag tycker det är ett win-win-upplägg både
för Swedbank, Sparbanksstiftelsen Gripen,
Sparbanken Öresunds kunder och nordvästra Skåne.
PÅ VILKET VIS ÄR DET ETT WIN-WINUPPLÄGG SOM GYNNAR REGIONEN OCH
BANKENS KUNDER?
– Jo, jag menar så här. Eftersom kontorsstyrelsen får en lokal sammansättning där Sparbanksstiftelsen Gripens representanter får majoritet har de fortsatt kontroll över verksamheten och kan påverka det lokala tjänsteutbudet
som t.ex. kontanthantering och kontorsetablering till den regionala efterfrågan.
– Affären innebär att Sparbanksstiftelsen fått en
exceptionellt stark ekonomi och den förväntade
högre utdelningen kommer ju regionen till del.
– För bankens kunder innebär det att man får
tillgång till Swedbanks bredare utbud av tjänster och produkter.

VÄLBESÖKT STÄMMA MED STIFTELSENS HUVUDMÄN
Ordinarie stämma med Stiftelsens huvudmän ägde traditionsenligt rum i Sparbanken
Öresunds lokaler i Ängelholm den 28 april.
Ett stort antal huvudmän hade anmält sitt
deltagande. Som föredragande vid stämman
hade Swedbanks styrelseordförande Anders Sundström och Sparbanken Öresunds
VD Lars Ljungälv bjudits in. Stämman avslutades med middag och underhållning.
2013 ETT BRA ÅR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
Stiftelsens Verkst. tjänsteman Jan-Erik Hansson redogjorde för året som gått och gav en
beskrivning av hur framtiden kan bli med det
nya kapital som Stiftelsen nu förfogar över.
Redovisningen ﬁnns i sin helhet på sid 5.
VAL AV STYRELSE OCH HUVUDMÄN
Två av punkterna på stämman gällde val av
styrelseledamöter och huvudmän. Bengt Johansson omvaldes som ledamot i styrelsen.
Inga-Lill Bergh avgick pga gällande åldersbestämmelser. Stämman beslöt att antalet ledamöter i styrelsen ska minskas från nio till åtta
ledamöter. Med anledning härav skedde inget
nyval efter Inga-Lill Bergh.
Den nya styrelsens sammansättning liksom
förändringen av huvudmannakåren återﬁnns
på sidan 5.
FORTSATT TILLVÄXT FÖR SPARBANKEN
ÖRESUND
Sparbanken Öresunds VD Lars Ljungälv berättade att Sparbanken Öresund visar fortsatt tillväxt. Affärsvolymen ökade under året med 4,5
procent och uppgick vid årets slut till 103 miljarder. Tillväxten har framförallt skett på tillväxtmarknaderna Helsingborg, Malmö, Trelleborg och
Landskrona.
Bankens satsning på Private Banking-konceptet har också varit framgångsrik och gett en
god tillväxt inom placeringsområdet.
Bankens rörelseresultat för året uppgick till
224,3 mnkr (41,7). Det förbättrade resultatet har
i hög grad skapats av bankens fokus på en effektivare organisation, tydligare roller och bättre
affärsmannaskap.
GODA UTSIKTER FÖR SWEDBANK GRIPEN
Lars Ljungälv gav också sin syn på vad affären
med Swedbank kommer att innebära för bankens utveckling i nordvästra Skåne.

SWEDBANK PRESENTERADES
Swedbanks styrelseordförande Anders Sundström presenterade sig och redogjorde för affären sett ur Swedbanks synvinkel och bankens
förväntningar på utvecklingen i regionen och
det framtida samarbetet med Sparbanksstiftelsen Gripen. Efter frågestunden redovisades
också Swedbanks resultat för 2013.
FÖRSLAG OM ÄNDRINGAR I STIFTELSEFÖRORDNANDET
Huvudmännen ställde sig bakom styrelsens
förslag till ändring av §§ 3, 4, 18 samt 19 i stiftelseförordnandet. Bakgrunden till styrelsens
förslag är följande:
§ 3. Styrelsen önskar bredda Stiftelsens placeringsmöjligheter, som enligt gällande förordnande är synnerligen begränsande. Styrelsen
anser det viktigt att kunna öka avkastningen
eftersom det enbart är Stiftelsens avkastning
som kan delas ut till anslag.
§§ 4,18 och 19 härrör sig till Stiftelsens ägande i Sparbanken Gripen/Sparbanken Öresund
och har därmed spelat ut sin roll.
Beslut om ändring av ovannämnda §§ i förordnandet kan dock fattas först sedan Kammarkollegiet givit sitt tillstånd.
Huvudmännen ställde sig bakom styrelsens
förslag att minska antalet huvudmän i Sparbanksstiftelsen Gripen från 60 till 52. Av dessa
utses 26 av kommunfullmäktige i Båstad, Höganäs, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga kommun. Övriga 26 utses av huvudmännen själva.
Förändringen av § 15 avses träda i kraft i och
med utgången av ordinarie stämma 2015.
Ändringen i § 15 påkallades eftersom Stiftelsens verksamhetsområde framledes enbart
innefattar ovannämnda kommuner. Tidigare
ingick även kommunerna Bjuv, Helsingborg,
Klippan och Perstorp i Stiftelsens verksamhetsområde.

2013 ETT BRA ÅR FÖR SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN
stort sett bibehållit samma nivå på anslagen
som tidigare år.
Det egna kapitalet som till övervägande del
utgörs av aktier i Sparbanken Öresund AB har
ett bokfört värde av 385 miljoner. Det verkliga
värdet uppgår till 678 miljoner efter att försäljningen till Swedbank genomförts och det egna
kapitalet har därmed förstärkts med 293 miljoner kronor. Årsredovisningen för 2013 återﬁnns i sin helhet på Stiftelsens hemsida.

Jan-Erik Hansson
Verkställande tjänsteman
Stiftelsen har nått ut i vårt verksamhetsområde
på bred front. Det har skett genom de verksamheter Stiftelsen har haft möjlighet att stödja
med anslag och som har gett mycket positiva
reaktioner i nordvästra Skåne.
Under året har vi behandlat 51 ansökningar
varav 20 beviljats. Organisationerna som mottagit anslagen gör ett väldigt bra arbete i vårt
område och därmed kommer våra anslag till
mycket stor användning i deras verksamhet.
Det är viktigt att inse att det inte är anslagets storlek som är avgörande för resultatet.
Även små medel kan ofta åstadkomma stora
saker när engagemanget är stort.
Stiftelsen visar för 2013 ett resultat efter
skatt på –1,5 mkr. Det negativa resultatet
beror på att Sparbanken Öresund lämnade
mindre utdelning än tidigare år, 671 tkr mot
tidigare 4.500 tkr. Trots detta har Stiftelsen i

FRAMTIDA INRIKTNING
Verksamheten kommer att ha samma inriktning
under 2014 som tidigare år där den löpande avkastningen på förmögenheten kommer att ha
högsta prioritet.
Affären med Swedbank innnebär att Stiftelsen säkerställer det kapital som under två sekler skapats i nordvästra Skåne. Stiftelsen får i
och med affären nya utökade möjligheter att utveckla nordvästra Skåne och stötta allt ﬂer och
större projekt i framtiden.
Vi kommer att fortsätta dela ut anslag och
bidra till en positiv utveckling för näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur inom de kommuner i nordvästra Skåne som
en gång ingick i Sparbanken Gripens verksamhetsområde.

VAL VID STÄMMAN
Vid Sparbanksstiftelsen Gripens ordinarie stämma med Stiftelsens huvudmän den 28 april 2014
förrättades följande val:
KOMMUNVALDA
HUVUDMÄN

HUVUDMANNAVALDA
HUVUDMÄN

För Bjuvs kommun

Omval av Thorbjörn Falk,
Benny Nilsson, Karna Pommer,
Jonny Sandberg och
Jan-Olof Sewring.

Lillemor Björk-Önnerfjord avgick pga
gällande åldersbestämmelser.
Nyval av Liselotte Ljung.
För Helsingborgs kommun
Sven-Åke Danielsson avgick pga
gällande åldersbestämmelser.
Nyval av Felizia Kino.
För Ängelholms kommun
Omval av Annika Gigel,
Christer Hansson, Peter Hansson,
Christian Hedman, Robin Holmberg,
Arne Jönsson, Maths Kjellin,
Rune Malmborg, Ann Myhrman och
Xanna Åkervinda.

Lars-Göran Bengtsson (Örkelljunga)
och Anita Önnerby Ohlsson (Höganäs) stod ej till förfogande för
omval.
Monica Svensson (Båstad) avgick
pga gällande åldersbestämmelser.
Nyval av Christer Paulsson (Höganäs), Peter Persson (Båstad) samt
Annika Öhman Nilsson (Örkelljunga).

STYRELSEN
Omval av Bengt Johansson (Förslöv).
Inga-Lill Bergh avgick pga gällande
åldersbestämmelser. Stämman beslöt att antalet ledamöter i styrelsen
ska minskas från nio till åtta ledamöter. Det innebär att styrelsen under
det nya verksamhetsåret har följande
sammansättning:
Bengt Blonér, ordf (Skälderviken)
Cäthe Green (Rydebäck)
Eva Gustafsson (Båstad)
Bengt Johansson (Förslöv)
Hans-Ola Kringstad (Örkelljunga)
Jarmo Nieminen (Nyhamnsläge)
Bengt Nilsson (Gånarp)
Lena Pettersson, v ordf (Västra Karup)
Jan-Erik Hansson, adj (Förslöv)
Mats Nilsson, adj (Vejbystrand)

En av Stiftelsens verksamheter är att med den
löpande avkastningen på sin förmögenhet dela
ut anslag till fysiska eller juridiska personer i
syfte att främja näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott eller kultur företrädesvis
inom de kommuner där Sparbanken Gripen AB
är eller var verksam.

STIFTELSEN LYFTER NORDVÄSTRA
SKÅNE
Med det likviditetstillskott Stiftelsen ﬁck vid försäljningen av Sparbanken Öresund kommer
den årliga avkastningen att bli avsevärt större
än tidigare. Tabellerna bredvid visar balansräkningens förändring efter försäljningen samt
kommande års prognostiserade avkastning.
Det handlar om mycket pengar och blir ett
stort lyft för Stiftelsen men framförallt för föreningar och organisationer i nordvästra Skåne.

Balansräkning, mkr
Aktier Spb Öresund AB
Aktier Swedbank AB
Aktier Swedbank AB
Aktier i Nordea Bank AB
Likviditet
Nytt likviditetstillskott
Summa

tidigare
374,0
0,6
0,0
0,8
9,5
0,0
384,9

Avkastningsprognos
nuvarande
2012
4,5 mkr
2013
0,7 mkr
2014 Prognos
2015 Prognos
2016 Prognos
2017 Prognos

aktuell
0,0
0,6
200,0
0,8
9,5
467,0
677,9

kommande.

10 mkr
20 mkr
25 mkr
25 mkr

VILL DU HA KONTAKT MED
SPARBANKSSTIFTELSEN GRIPEN?
Har du idéer eller frågor om vår verksamhet
är du alltid välkommen att kontakta oss.
Jan-Erik Hansson, verkst. tjänsteman
Cecilia Ekstrand, assistent
Ansvarig utgivare: Bengt Blonér

www.sparbanksstiftelsengripen.se
På vår hemsida ﬁnns en detaljerad beskrivning av hur man
går tillväga för att söka anslag, vem som kan få anslag och
inom vilka geograﬁska områden anslagen är tänkta att delas ut. Här redovisas också exempel på verksamheter som
erhållit anslag under 2012 och 2013.
Hemsidan är responsiv, vilket innebär att den anpassar
sig automatiskt till mobila enheter som smartphones och
surfplattor.
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Sparbanksstiftelsen Gripen, Lärkgatan 5,
262 32 Ängelholm, Telefon 0431-480 580
sparbanksstiftelsen@gripen.se
www.sparbanksstiftelsengripen.se

Brusquini Reklambyrå Ängelholm

DE STORA VINNARNA ÄR EGENTLIGEN FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER I DE NORDVÄSTSKÅNSKA KOMMUNERNA!

