
 
 
 
Pressemeddelelse: 
 
Vestjysk Bank overdrager Kolding afdeling til Fynske Bank 
 
Vestjysk Bank har gennem længere tid modtaget henvendelser fra flere interesserede 
pengeinstitutter om overtagelse af bankens afdeling i Kolding, og der er nu indgået aftale med 
Fynske Bank om overtagelse af afdelingens kunder og medarbejdere med virkning fra 1. april 
2016.  
 
- Vi glæder os over den aftale, der er indgået med Fynske Bank, som sikrer, at vores trofaste 
kunder i Kolding også i fremtiden kan klare deres daglige pengeforretninger i byen. Derudover 
har vi af historiske årsager haft en del kunder på Fyn, som har været tilknyttet vores afdeling i 
Kolding. Disse kunder får nu knap så langt i banken, udtaler adm. direktør for Vestjysk Bank 
Jan Ulsø Madsen, og fortsætter: 
 
- Vi kender Fynske Bank og dens medarbejdere som dygtige og professionelle, og jeg er sikker 
på, at vores kunder vil befinde sig godt i Fynske Bank, der har et værdisæt, der ligger tæt op 
ad vores. Det glæder os samtidigt, at alle tre medarbejdere i vores afdeling i Kolding er blevet 
tilbudt ansættelse i Fynske Bank. 
 
I Fynske Bank glæder administrerende direktør Petter Blondeau sig også over den indgåede 
aftale.  
 
- Fynske Bank har en solid kapitalbase, og derfor har vi også både plads og styrke til at 
overtage de ca. 1.300 kunder fra Vestjysk Bank, der primært omfatter privatkunder. Vi glæder 
os meget til at byde de nye kunder og medarbejdere velkommen, udtaler direktør Petter 
Blondeau. 

- Medarbejderne fra Vestjysk Bank vil snarest muligt flytte sammen med kollegaerne fra 
Fynske Bank, således at afdelingen på Galgebjergvej 2 i Kolding, vil være den fortsættende. 
Kunderne kan naturligvis beholde deres nuværende rådgiver, forklarer direktør i Fynske Bank 
Petter Blondeau.  

Fynske Bank i Kolding vil herefter bestå af 10 medarbejdere. 

Nærværende og personlig kontakt 

- I Fynske Bank lægger vi stor vægt på den personlige rådgivning. Vi går ind i alle 
kundeforhold med et åbent sind og ambitionen om at finde den individuelle løsning, der 
opfylder kundens ønsker og behov. Derfor gør vi os umage for at være tilgængelige, nemme at 
snakke med og hurtige til at svare. Og det gælder naturligvis også for vores nye kunder fra 
Vestjysk Bank.  

 
Overdragelsen er godkendt af Finanstilsynet. 
 
 
Fynske Bank A/S  Vestjysk Bank A/S 
 
 
 
Eventuelle yderligere spørgsmål kan rettes til: 
 
Fynske Bank A/S  Vestjysk Bank A/S 
Adm. direktør Petter Blondeau Adm. bankdirektør Jan Ulsø Madsen 
Telefon 62 17 65 01  Telefon 96 63 21 04 
Mail peb@fynskebank.dk   Mail jum@vestjyskbank.dk  
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