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Kære Aktionær

I dette aktionærnyt kan du blandt andet læse om 
bankens årsregnskab for 2016, som viser et års-
resultat, som er mere end fordoblet i forhold til 
2015. Et resultat der har baggrund i en flot vækst 
på kundesiden og en succesfuld vækststrategi. 
Som aktionær kan du glæde dig over at være en 
del af en bank, hvor det går godt. Vi har i 2016 
haft en tilgang på flere end 2.500 nye kunder, det 
samlede forretningsomfang er steget og vores 
nedskrivninger er faldet. Vi er i banken glade for 
de positive tendenser og samtidig stolt over at 
kunne præsentere dette gode resultat for 2016.
 
I efteråret indgik vi i et nyt partnerskab omkring 
MobilePay, der samtidig betyder, at vi siger far-
vel til Swipp. Vi indgik også i et partnerskab om 
Fynske Bank Sportslørdag, der er en idrætsbegi-
venhed for hele Fyn, hvilket blandt andet resul-
terede i en helt ny ”Kammeratskabspris”. Begge 
dele kan du læse mere om på de næste sider.
 
Hvad gør en boligejer i disse tider? Ja, det er det 
gode spørgsmål, som vi sætter i fokus på side 3. 
Uanset om du tror på at renten stiger, falder eller 

holder sig uændret, så er det bedste du kan gøre, 
at tage en snak med din rådgiver i Fynske Bank.
 
Forårets kulturelle aktionærtilbud byder på både 
teater, musical og koncerter. Blandt andet har vi 
et tilbud om en operaoplevelse i det nye musik-, 
kultur- og konferencehus, ODEON i Odense. Vi 
håber, at du finder vores tilbud interessante.
 
Sammen med bankens medarbejdere ser jeg 
frem til, at møde vores aktionærer ved bankens 
generalforsamling og de kommende aktionær-
møder.
 
Vel mødt og god fornøjelse med læsningen af 
Aktionærnyt.

Petter Blondeau
adm. direktør

Aktionærnyt via e-mail

Fremover vil vi sende Aktionærnyt og indbydel-
se til aktionærmøder via mail. Derfor beder vi dig 
tjekke, at den e-mail adresse vi har registreret i 
vores Aktionærportal, er korrekt. Såfremt der 
ikke står en e-mail adresse, vil vi meget gerne 
have dig til at registrere den.

Sådan logger du på Aktionærportalen
Gå ind på adressen www.fynskebank.dk/ap
1. Log ind via din NemID eller dit brugernavn 

+ adgangskode, som du finder under ”sådan 
gør du” i vedlagte indbydelse til aktionærmø-
derne

2. Opdater din e-mail
3. Tryk på opdater

Hvis du ikke har en e-mail, vil du fortsat 
modtage Aktionærnyt og indbydelse 
til aktionærmøderne via brev. Du kan 
til hver en tid ændre dine ønsker til 
information i menuen ”informati-
on” i Aktionærportalen.
 
Vind 6 flasker god rødvin
Blandt alle aktionærer, der har 
en e-mail registreret i Aktio-
nærportalen den 1. april 2017, 
trækker vi 3 vindere af hver 6 
flasker god rødvin. Vinderne 
vil modtage direkte besked i 
uge 14.



Aktionærnyt

Petter Blondeau, 
adm. direktør

Flot regnskab for Fynske Bank

I Fynske Bank kan vi præsentere et meget til-
fredsstillende årsregnskab for 2016. Årsregn-
skabet viser en fordobling i resultatet før skat 
samt at stadig flere kunder vælger Fynske Bank.  

Vi kan præsentere et årsregnskab, vi betegner 
som meget tilfredsstillende med et resultat før 
skat på 87,6 mio. kroner. Det betyder, at det er 
lykkedes os at fordoble resultatet før skat i for-
hold til 2015. 

Som aktionær kan du glæde dig over at være en 
del af en bank, hvor det går godt. Siden fusionen 
har vi oplevet en vækst på 20% i forretningsom-
fanget over de sidste tre år. Det er noget, vi alle 
med rette kan være stolte over i Fynske Bank. 

Bestyrelsen indstiller, at der udbetales udbytte 
med 33% af overskuddet, svarende til 3,2 kr. pr. 
aktie.

Vi har et mål om, at vi i 2020 vil være kundernes 
foretrukne lokale pengeinstitut. Det betyder, at vi 
har stor fokus på kundetilgang og kundetilfreds-
hed. Med en tilgang på 2.500 nye kunder i 2016, 
har vi allerede taget et stort skridt i den retning.

Fynske Bank er kundernes bank 
I takt med at vi får en større kundetilgang, arbej-
der vi også hele tiden på at udvikle os. Vi ønsker 
at gøre det let og overskueligt at være kunde i 
Fynske Bank. Det gør vi bl.a. ved at lytte til, hvad 
vores kunder efterspørger.

Derfor har vi igangsat en række nye tiltag for 
kunderne. Vi har gjort det muligt selv at oprette 
konti, bestille kort og aktivere et lån på mobil-
telefonen. Derudover har vi opstillet automater, 
som gør det muligt at indbetale penge, også  
uden for vores normale åbningstider. 

Vi har desuden haft stor succes med vores 
”Rundt-om-dig” koncept, hvor vi giver kunder-
ne en ’360 graders samtale’ om alle økonomiske 
forhold. Vi tror på, at vi på den måde giver vores 
kunder den bedste rådgivning og i sidste ende 
en økonomisk ro i maven. 

For at vi hele tiden kan sikre, at vores kunder er 
tilfredse, har vi indført tilfredshedsmåling blandt 
vores kunder. Vi har opnået rigtig flotte resulta-
ter og har dermed en høj kundetilfredshed. Det 
er jeg personligt meget stolt af. 

For mig er det vigtigt, at Fynske Bank er foku-
seret på kundernes behov, for i sidste ende er 
vi til for kunderne og ikke omvendt.  Jeg er glad 
og stolt over kundetilfredsheden, som, sammen 
med det flotte årsregnskab, styrker mig i, at vo-
res strategi om en kontrolleret vækst er rigtig. 
Strategien virker, og vi er godt på vej til at nå 
vores mål i 2020. 

I Fynske Bank er vi desuden stærkt understøttet 
af Fonden for Fynske Bank, og i 2016 har vi igen 
været en aktiv medspiller i vores lokalsamfund. 
Vi har sidste år støttet lokale idrætsklubber, for-
eninger og kulturelle arrangementer med mere 
end 5 mio. kroner. For os betyder det meget at 
give noget tilbage til dem, der har valgt os som 
pengeinstitut. Derfor vil vi også fortsætte med 
vores støtte til lokalsamfundet i 2017. 

Udvalgte hoved- og nøgletal
(1.000 kr.)

Resultatopgørelse 2016 2015

Netto rente- og gebyrindtægter 258.635 267.536

Andre driftsindtægter 21.781 23.829

Resultat af kapitalandele i associerede og  
tilknyttede virksomheder 4.118 2.741

Udgifter til personale og administration 191.661 191.218

Af- og nedskrivninger på immaterielle og  
materielle aktiver 11.990 11.266

Andre driftsudgifter 2.307 3.161

Basisresultat 78.576 88.461

Kursreguleringer 31.488 8.135

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 22.067 46.752

Bidrag til indskydergarantifonden 373 7.836

Resultat før skat 87.624 42.008

Skat 14.695 5.112

Årets resultat 72.929 36.896

Balance 2016 2015

Udlån 2.911.687 2.914.587

Indlån og anden gæld 4.696.279 4.389.087

Egenkapital 927.550 867.085

Garantier m.v. 1.229.392 980.039

Nøgletal 2016 2015

Kapitalprocent 20,8% 19,1%

Kernekapitalprocent 20,8% 19,1%

Egenkapitalforrentning før skat 9,8% 4,9%

Egenkapitalforrentning efter skat 8,1% 4,3%

Udlån i forhold til indlån 62,0% 66,7%

Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 345,8% 317,5%



Forventninger til 2017
Vi forventer et resultat i 2017 før skat på 50-60 
mio. kroner. Det er lidt mindre end resultatet i 
år, men det skyldes, at vi ikke budgetterer med 
samme kursgevinster som i år. Derudover for-
venter vi en moderat stigning i forretningsom-
fanget, et uændret renteniveau samt en fortsat 
begrænset låneefterspørgsel.
 
Det betyder, at vi er gået glade ud af 2016 og 
positivt ind i 2017 med de udfordringer, vi kan se, 
at det indeholder.

Vores resultat for 2016 viser mig, at vi har en bank 
i balance med vores værdier og vores interessen-
ter. For mig er det naturligvis vigtigt at opnå et 
godt resultat på bundlinjen, men det, der glæder 
mig allermest, er, at vi i Fynske Bank har dygtige 
og glade medarbejdere, glade kunder og tilfred-
se aktionærer. I dag. I morgen. I fælleskab.

Hvad gør du som boligejer i disse tider?

Sidste år bød på to store overraskelser på den in-
ternationale politiske scene – briterne stemte for 
Brexit og amerikanerne valgte Donald Trump til 
præsident. To begivenheder der begge rystede 
stabiliteten og overraskede dem, der ellers lever 
af at forudsige fremtiden.

I løbet af foråret er der valg i både Holland og 
Frankrig og til efteråret i Tyskland. Disse valg kan 
betyde nye politiske overraskelser med følgen-
de uro på markederne. Uroen kan igen føre til 
manglende stabilitet på de finansielle markeder. 
Spørgsmålet er om man som boligejer bør sove 
uroligt om natten eller om man blot kan læne sig 
tilbage i sofaen og tage tingene, som de kom-
mer.

Går renten op eller ned?
- Heller ikke i år er der nogen, der med sikker-
hed kan sige, om renten vil gå op eller ned, men 
den amerikanske centralbank hævede renten i 
december sidste år og har varslet flere rentestig-
ninger i løbet af i år, fortæller Heidi Nordquist, 
der er boligansvarlig i Fynske Bank. 

- men om den mulige politiske uro, der kan føl-
ge af de førnævnte valg i Europa betyder, at de 

danske boligrenter vil gå mærkbart i vejret, er 
umuligt at sige. Så med hensyn til hvilket bolig-
lån, der vil være det bedste, er vi tilbage ved den 
gode, gamle sandhed: Tror man på, at renten vil 
stige, kan det være en fordel med et fastforren-
tet lån, og tror man på, at renten vil blive på det 
nuværende meget lave niveau eller måske lige-
frem falde yderligere – ja, så bør man vælge et 
lån med en variabel rente. 

- Dog er det vigtigt at huske på, at der ikke skal 
en særlig stor rentestigning til, for at det er en 
fordel med et fastforrentet lån. Ydelsen påvirkes 
ikke af renteændringer og samtidig beskytter du 
den formue, du har i form af friværdien i din bo-
lig, når renterne stiger, forklarer Heidi Nordquist. 

Tal med din boligrådgiver i banken
Har du et variabelt forrentet lån i boligen, er det 
en tanke værd, om du skal skifte det ud med et 
fastforrentet lån. Hvis du allerede har et fastfor-
rentet lån, er der ikke så meget at tænke over 
andet end at eventuelle renteændringer i marke-
det kan gøre, at det kan være en fordel at lægge 
lånet om – f.eks. til en lavere rente. 

Har du spørgsmål om, hvilket boliglån du står 
bedst med, hvis renten stiger, falder eller hol-
der sig uændret, så er det bedste du kan gøre, 
at tage en snak med din rådgiver i Fynske Bank.

Når du har et fastforrentet realkreditlån 
ændrer din ydelse sig ikke ved rentestignin-
ger, men det gør kursen på lånets bagved-
liggende obligationer til gengæld. Det be-
tyder, at din indfrielseskurs på lånet bliver 
mindre og din friværdi forholdsvis større 
end ved et variabelt forrentet lån. 

Heidi Nordquist, 
boligansvarlig
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Vi hylder det gode kammeratskab

For os er det vigtig ikke kun at være en bank, 
men også en del af lokalsamfundet. Derfor valg-
te vi i forbindelse med vores partnerskab med 
Fynske Bank Sportslørdag, at indstifte en helt ny 
pris til unge fynske sportsudøvere, som gør en 
forskel i foreningslivet. 

Den nye pris fik navnet ’Fynske Bank Kammerat-
skabsprisen’.

I Fynske Bank støtter vi i forvejen det lokale for-
eningsliv, hvilket ligger os meget på sinde. Vi 
støtter mange idrætsklubber og foreninger på 

Fyn og i Trekantområdet ved hjælp af sponsora-
ter, men vi ønskede at gå skridtet videre. 

Værdierne bag ”Kammeratskabsprisen” bygger 
på ambition, nærvær og hjælpsomhed. Det er 
værdier, som passer perfekt ind i Fynske Banks 
dna, og samtidig karakteriserer en god rollemo-
del, der gør en forskel lokalt. Med ”Kammerat-
skabsprisen” ville vi gerne støtte og anerkende 
den store indsats der gøres rundt omkring i for-
eningslivet.

Sammen gør vi en forskel for lokalsamfundet
Vi blev positivt overrasket over, hvor mange 
unge mennesker, som virkelig gør en forskel i lo-
kalsamfundet, da vi modtog hele 89 indstillinger. 
Vi udvalgte syv nominerede, som blev præsente-
ret ved Fynske Bank Sportslørdag d. 21. januar i 
Odense Idrætshal.

Til at overrække prisen var tidligere landsholds-
træner, Jan Pytlick, OB-spiller Mathias Greve og 
vores direktør Petter Blondeau. Vinderen blev 
15-årige Natascha Maria Knudsen fra Nyborg 
Svømmeklub. Hun vandt blandt andet for hen-
des store indsats for at tage imod yngre svøm-
mere på holdet, være hjælpende og møde op til 
alle stævner for at heppe på kammeraterne. 

Natascha vandt, udover titlen, også 25.000 kro-
ner, som hun og hendes hold kan bruge på en 
fællesrejse eller lignende.  

Hvorfor vente? Gør dine 
drømme til virkelighed

Det ekstra børneværelse, som I har snak-
ket om alt for længe. Renovering af det 
gamle køkken. Eller huset, hvor I får 
plads til alt det, I går og drømmer om. 
Så er det måske nu, hvor byggerenten 
er ekstra lav, at I skal gøre jeres drøm-

me til virkelighed.

Med et Fynske 
Bank Byggelån 
til kun 0,95 % *) 
i rente kan I gøre 
noget ved drømmene. Byggelånet løber i den pe-
riode, hvor I bygger. Derefter erstattes det typisk 
af et realkreditlån, der også dækker byggelånet.

Fra venstre ses juryen bestående af Jan Pytlick, Petter Blon-
deau og Mathias Greve samt de 7 nominerede med vinderen 
Natascha Maria Knudsen i front.

BYGGELÅN

0,95%*

*) Årlig variabel rente 0,95 %, debitorrente 0,95 %, ÅOP 2,30 %, rente garanteret 2 år fra etablering, løbetid op til 2 år. Forudsæt-
ninger: Pant i boligen. Afløses af Totalkreditlån eller lån i Fynske Bank. Omkostninger ved kreditbeløb**) på 400.000 kr.: Stiftelses-
provision 3.000 kr., tinglysningsafgift 7.860 kr., renter i løbetiden 7.805 kr., samlet tilbagebetalte beløb 418.605 kr. Lånet tilbydes 
efter almindelig kreditvurdering og kan ikke bruges til indfrielse/nedbringelse af andre lån i Fynske Bank.
**) Samlet kreditbeløb = det udbetalte beløb på lånets udbetalingsdag, d.v.s. det beløb, som du får i hånden, når alle stiftelses-
omkostninger er fratrukket lånets størrelse.
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Aktionærtilbud

De smukkeste operakor
ODEON, Odense
Torsdag, 23. marts kl. 19.30 
Oplev de helt store vingesus fra operaens store og 
små perler i funklende nye omgivelser i ODEON, 
der er Odenses nye musik-, kultur- og konferen-
cehus. 

Hjerteblod og hengi-
velse har været nøgle-
ordene, når K&K Phil-
harmoniker og K&K 
Opernchor siden 2004 
har fortolket operalitte-
raturen. De mange soli-
ster præger det enestå-
ende klangbillede hos 

dette vokalensemble, der er under ledelse af Vasyl 
Yatsyniak, som lærte sit håndværk hos den erfarne 
korspecialist Vladimir Minin i Moskva. De gribende 
fortolkninger giver garanti for en koncertaften, der 
går under huden. Det varierede program rækker 
fra Verdi over Mozarts til Wagners Pilgrimskor. 

Inden aftenens forestilling kan du nyde en lækker 
2-retters menu i hyggelige omgivelser i Restaurant 
Schiøtz i ODEON. 

Aktionærpris: 650 kr. 
(B-billet, inkl. 2-retters menu samt 1 glas vin)
Normalpris: 1.033 kr.  

Den politiske kandestøber
Arena Assens
Fredag den 31. marts kl. 20.00
Den politiske kandestøber er satire til tiden, skre-
vet i 1722, sat under ny lup i 2017. Henrik Koefoed 
er kandestøberen, der hellere vil være politiker. I 

stedet for at passe sit arbejde og sin fa-
milie, sidder han på kroen med en hånd-
fuld ligesindede, der nok mener at vide, 
hvor skoen trykker. Blandt byens små-
handlende vinder han tilslutning til sine 
holdninger. Den herskende magt føler sig 
truet og udnævner ham - på skrømt - til 
borgmester. Kandestøberen overdænges 
med politiske sager og vikles ind i et vir-
var af bortforklaringer, bilag og lokums-
aftaler, der ikke holder vand i byretten.
 
Blandt de medvirkende er Henrik Koefo-
ed, Mette Horn, Sonja Oppenhagen og 
Søren Hauch-Fausbøll.

Aktionærpris: 195 kr.
Normalpris: 275 kr.

Kim Larsen & Kjukken
Valdemars Slot, Svendborg
Fredag den 16. juni kl. 19.30
Med sine fynske 
legekammerater 
i Kjukken, starter 
Kim Larsen tur-
bussen op i slut-
ningen af maj, og 
spiller koncerter 
under åben him-
mel hen over hele 
sommeren. Så-
ledes også i de 
smukke omgivelser ved Valdemars Slot. Koncerten 
vil blive en generøs musikalsk rundtur i Kim Lar-
sens store sang-katalog, og repræsenterer dermed 
sange fra hele den mere end 45 år lange karriere.

Aktionærpris: 250 kr.
Normalpris: 395 kr. 

SEEBACH – hele Danmarks nye musical om 
Tommy og Rasmus
Fredericia Teater
Torsdag den 26. oktober kl. 19.30
SEEBACH er fortællingen om 
en af de mest betydningsful-
de familier inden for dansk 
popmusik. Om far og søn 
– Tommy og Rasmus. Om 
op- og nedture. Om den lette 
genre og dens tunge bagsi-
de i forhold til livet, døden, 
kærligheden og, ikke mindst, 
musikken der indrammer det 
hele. Kom med på en rejse 
gennem de sidste 50 års dansk musikhistorie: Fra 
1960’ernes pigtråd over tre årtiers Melodi Grand 
Prix-vindere, og især til toppen af vore dages hitli-
ster – fra de helt store sceners rampelys til de mør-
keste afkroge af livet bag dem.

Aktionærpris: 470 kr. 
(A-billet)
Normalpris: 570 kr. 

Billetter
• Aktiekrav: min. 100 aktier i alt i husstanden
• Billetter kan bestilles på fynskebank.dk fra og med 

torsdag den 2. marts 2017
• Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet
• Billetter refunderes ikke uanset årsag, men må gerne 

overdrages til 3. mand
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Michael Brun Ander-
sen, 47 år, controller 
Økonomi og admini-
stration, ansat pr. 1. 
september 2016

Revisionschef Erik 
Nissen, 25 års 
jubilæum den 
1. december 2016

Kasper Schmidt 
Rank, 35 år, kunde-
rådgiver Middelfart, 
ansat pr. 1. decem-
ber 2016

Jan Højer, 51 år, 
udnævnt til filial- 
direktør i Nyborg 
pr. 23. august 2016

IT-ansvarlig Peter 
Lunding, 25 års 
jubilæum den 
15. oktober 2016

John Larsen, 48 år, 
erhvervsrådgiver 
Nyborg, ansat 
pr. 1. februar 2017

Mark Friis Jensen, 
31 år, udnævnt til 
erhvervskundechef 
i Middelfart 
pr. 1. januar 2017

Nyansættelser Jubilæum Udnævnelse

I lighed med stort set alle danske pengeinstitut-
ter, tilsluttede Fynske Bank sig midt i november 
sidste år, et nyt samarbejde omkring MobilePay. 
Mange privatkunder har allerede app’en, men 
det nye samarbejde betyder, at erhvervskunder 
nu kan indgå aftale om betalingsløsningen via 
Fynske Bank. 

MobilePay har skabt en stærk og brugervenlig 
platform for mobilbetalinger, som især på per-
son-til-person området har vundet stor udbre-
delse herhjemme. Det nye samarbejde betyder, at 
der er skabt basis for en endnu større udbredelse 
af betalingsløsningen og at den kan videreudvik-
les i endnu højere grad, til gavn for brugerne. 

Det bedste fra to verdener
Fremadrettet baseres MobilePay 
på den omkostningseffektive 
konto-til-konto løsning, der 
har kendetegnet Swipp. På 
den måde forener man det bedste fra begge 
verdener til glæde for pengeinstitutterne og 
kunderne. 

Af yderligere fordele, kan du se frem til:
• mulighed for at kunne gemme kvitteringer i 

app’en
• nogle loyalitetsprogrammer vil blive inte-

greret i MobilePay og du slipper for ekstra 
medlemskort. Allerede nu kan nævnes, Menu, 
Spar og 7eleven.

• WeShare, en ny app i familie med MobilePay, 
der er en enkel måde, som grupper kan deles 
om regningen på, hvis man er ude at spise 
sammen, men skal betale hver for sig. 

MobilePay til private hentes i GooglePlay, App-
Store og kan benyttes på alle smartphones. Mo-
bilePay til erhverv kan bestilles på mobilepay.dk 
eller ved henvendelse i banken.

Velkommen til MobilePay

MobilePay har 
hele 3,3 millioner 

brugere i Danmark 
og app’en er 

registreret på 9 ud 
af 10 smartphones 

herhjemme. 

Danske sedler trykkes ikke længere i Danmark

Danske pengesedler skal ikke længere trykkes i 
Danmark, og seddeltrykkeriet i Nationalbanken 
blev lukket i slutningen af sidste år. Det skyldes 
blandt andet, at danskerne i stigende grad be-
taler med enten kreditkort eller mobiltelefon, 
og at det derfor ikke længere kan betale sig at 
fremstille penge herhjemme. Der bruges således 
kun en femtedel af det antal mønter, man brugte 

for 10 år siden, og kun halvdelen af antallet af 
sedler. Selv om de danske penge i fremtiden bli-
ver fremstillet i udlandet, bestemmer National-
banken fortsat, hvordan de skal se ud, og den 
skal også kontrollere, at alt lever op til kravene. 
Hvis noget skulle gå galt, har banken opbygget 
et lager af mønter og sedler, der vil kunne holde 
fire-fem år.Kilde: Pengenyt



Everybody ś talking består af 3 fremra-
gende musikere – guitaristen, Billy Cross, 
Jimmy Bacoll og Lars Maasbøl begge fra 
Zididada. De tre musikere sidder plan-
tet solidt midt på scenen, bevæbnet 
kun med deres stemmer, et par guitarer, 
nogle fantastiske sange og mindst lige så 
fantastiske historier.

ASSENS / NYBORG

SVENDBORG

FREDERICIA / RUDKØBING

Kære Aktionær

Du indbydes herved til aktionærmøde i Fynske Bank, hvor du kan høre om det 
forløbne år i banken, få en gennemgang af regnskabet og en orientering om 
udviklingen lokalt. Herefter er banken vært ved en buffet og aftenen slutter med 
underholdning. Aktionærmøderne starter kl. 18.15 og du har i år mulighed for at 
vælge mellem følgende:

• Tirsdag den 28. marts: Arena Assens, Assens
• Onsdag den 29. marts: Svendborg Idrætscenter, Svendborg
• Tirsdag den 4. april: Fredericia Idrætscenter, Fredericia
•  Onsdag den 5. april: Hotel Nyborg Strand, Nyborg
•  Torsdag den 6. april: Hotel Rudkøbing Skudehavn, Rudkøbing

Generalforsamling
Fynske Bank afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. marts 2017 
kl. 16.30 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, Svendborg. Indkaldelsen 
indeholdende dagsorden med de fuldstændige forslag kan ses på bankens 
hjemmeside www.fynskebank.dk/gf2017

Tilmelding og adgangskort
Tilmelding til aktionærmøder og generalforsamling foretages online via 
Fynske Banks Aktionærportal www.fynskebank.dk/ap
 
Frist for tilmelding 
• Aktionærmøder: Senest 3 hverdage før arrangementet
• Generalforsamling: Senest den 17. marts 2017
 
Sådan gør du:

1. Gå ind på adressen www.fynskebank.dk/ap

2. Indtast brugernavn 
 Indtast adgangskode

3. Opdatér dine kontaktoplysninger.

4. Klik på fanen aktionærmøder, hvis du vil tilmelde dig et aktionærmøde.
 Klik på det møde du ønsker at tilmelde dig og udskriv selv dit adgangs-
 kort, som du medbringer på dagen.

5.  Klik på fanen generalforsamling, hvis du vil tilmelde dig generalforsamling 
 eller afgive fuldmagter m.m. Adgangskort til generalforsamlingen vil du 
 efterfølgende modtage via brev.

Såfremt du ikke har mulighed for at tilmelde dig elektronisk, beder vi dig kon-
takte din lokale afdeling i Fynske Bank.

Tilmelding til aktionærmøderne sker efter ”først til mølle princippet”.

Indbydelse
Aktionærmøder og generalforsamling

Sko/Torp var et af 1990’ernes absolutte 
største danske orkestre – blandt andet 
fordi radioerne ikke kunne slippe orke-
strets vellyd. Den vellyd har de fundet 
frem igen efter en længere pause. Glæd 
dig til Søren Skos melodifornemmelse og 
knivskarpe vokal samt Palle Torps sans 
for afbalancerede arrangementer.

I 2005 vandt han Dansk Melodi Grand 
Prix med nummeret ”Tænder på dig” og 
Jakob Sveistrup er stadig en af vores ab-
solut bedste sangere. Hans afslappede 
charme og skønne humør gør ham til det 
naturlige midtpunkt på en scene, og hans 
evne til at skabe kontakt med ethvert 
publikum er helt unik.


