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Kære Aktionær

I Fynske Bank kan vi se tilbage på et tilfreds-
stillende halvår, hvor vi endnu engang kan 
opjustere forventningerne til årets resultat. 
Denne gang skyldes opjusteringen et højt 
aktivitetsniveau, hvilket vi med rette kan 
være stolte af. Halvårsresultatet viser også, 
at vi har nogle solide kunder i banken, hvilket 
bl.a. har betydet, at vi har kunnet tilbagefø-
re tidligere nedskrivninger. Samtidig glæder 
jeg mig over, at vi fortsat har en positiv til-
gang af nye kunder i 2019. Du kan læse mere 
om halvårsresultatet på næste side.

I dette Aktionærnyt kan du fx også læse om 
Apple Pay, som er en nem og effektiv be-
talingsløsning, som vi lancerede for vores 
kunder i foråret og om et nyt samarbejde 
omkring vores pengeautomater, der bl.a. be-
tyder, at de fremover hedder ”KONTANTEN”. 

Der sættes fortsat rekorder på de dan-
ske rentemarkeder til gavn for boligejer-
ne og renten på et 30-årigt lån med fast 
rente har aldrig været lavere. Læs ne-
denfor, om det er noget du bør overveje. 
 
Efterårets kulturelle aktionærtilbud byder 
på teaterkoncert, standup, familiekoncert og 
musical og jeg håber, at du finder et eller fle-
re af tilbuddene interessante.

God fornøjelse med læsningen af Aktionær-
nyt.

Petter Blondeau 
adm. direktør

0,5 % fast rente i 30 år

Renten på et 30-årigt lån med fast rente og 
afdrag har aldrig været lavere.

Mange boligejere overvejer at lægge lånet 
om, og lige nu kan mange få glæde af at tale 
med deres rådgiver om mulighederne for at 
få en lavere rente. Renterne er nemlig fortsat 
med at falde, og det 30-årige fastforrentede 
lån til bare 0,5 % i rente er en realitet.

”Renterne er historisk lave, og det er første 
gang i danmarkshistorien, at vi ser så lave 
renter på 30-årige fastforrentede lån. Bare 

siden årsskiftet er renten mere end halveret, 
og mange gør klogt i at få tjekket deres øko-
nomi og lån”, siger boligansvarlig i Fynske 
Bank, Heidi Nordquist.

Disse boligejere skal være særligt opmærk-
somme
Har du et fastforrentet lån på 2 % eller højere, 
kan det være interessant for dig at overveje 
0,5 %-lånet. Det kan også være nu, du skal 
skifte fra variabel til fast rente? Tag kontakt 
til din rådgiver i banken, hvis du vil høre mere 
om de nye muligheder. 

Heidi Nordquist, 
boligansvarlig
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Fynske Bank opjusterer forventningerne 
til årets resultat

Resultatet af Fynske Banks halvårsregn-
skab for 2019 betyder, at vi kan opjustere 
forventningerne til årets samlede resultat 
til niveauet 75 - 85 mio. kr. Halvårsregn-
skabet viser et tilfredsstillende resultat på  
47, 8 mio. kr. før skat. 

Der er populært sagt rigtig godt gang i ak-
tivitetsniveauet hos Fynske Bank. 
 
Med et tilfredsstillende resultat for første 
halvår af 2019 kan vi derfor opjustere for-
ventningerne til årets resultat fra 65 - 75 mio. 
kr. til et forventet niveau på 75 - 85 mio. kr.
 
Det er anden gang i år, at Fynske Bank opju-
sterer forventningerne til årets resultat.
  

Første gang skyldtes det salget af aktier i 
SparInvest Holding, men den seneste opju-
stering skyldes et højt aktivitetsniveau. 
Det høje aktivitetsniveau gør, at rente- og 
gebyrindtægterne stiger med godt 8% fra 
129,1 mio. kr. i samme periode i 2018 til 139,6 
mio. kr. i 2019.   
 
Flere kunder finder vej til Fynske Bank
Regnskabet for første halvår viser et til-
fredsstillende resultat før skat på 47,8 mio. 
kr. Resultatet er godt nok lavere end i 2018, 
hvor det var 65,7 mio. kr. før skat. Men for-
skellen skyldes overvejende en ekstraordi-
nær indtægt på 36 mio. kr. i 2018 fra salget 
af ValueInvest. 

I Fynske Bank glæder vi os over, at vi kan 
fortsætte den sunde udvikling, som kende-
tegner banken. Vi har nogle gode og solide 
kunder, og derfor har vi kunnet tilbagefø-
re tidligere nedskrivninger med netto 5,0 
mio. kr. Samtidig er vi stolte af, at vi fortsat 
formår at trække nye kunder til vores lokal-
bank. 

Udvalgte driftsposter
(1.000 DKK)

Resultatopgørelse
1. halvår 

2019
1. halvår 

2018
Netto rente- og gebyrindtægter 139.563 129.130
Kursreguleringer 12.360 41.862
Andre driftsindtægter 2.666 2.318
Udgifter til personale og administration 111.080 103.555
Af- og nedskrivninger på immaterielle og 
materielle aktiver 1.506 5.593
Andre driftsudgifter 419 1.526
Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender -4.961 -1.144
Resultat før skat 47.799 65.659
Skat 8.493 3.717
Årets resultat 39.306 61.942

Aktionærnyt via e-mail

Vi vil gerne sende Aktionærnyt via din mail. 
Derfor beder vi dig tjekke, at den e-mail 
adresse vi har registreret i vores Aktionær-
portal, 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

• Log ind via din NemID 
• Opdater din e-mail
• Tryk på opdater

Hvis du ikke har en e-mail, vil du fortsat 
modtage Aktionærnyt via post. Du kan til 
hver en tid ændre dine ønsker til informa-
tion i menuen ”information” i Aktionærpor-
talen.



Apple Pay er smart, effektivt og nemt

Siden foråret 2019 har Fynske Banks kun-
der haft muligheden for at benytte Apple 
Pay.

Kort fortalt består Apple Pay i, at du knytter 
et internationalt betalingskort som for ek-
sempel et Visa/Dankort til sin Apple enhed 
(iPhone, iPad, Mac eller Apple Watch). Det 
gør du nemt og ukompliceret ved at afgive 
en række oplysninger. Herefter kan du beta-
le med enheden herhjemme og i udlandet 
ved betalingsterminaler, der har symbolet 
for Apple Pay eller kontaktløse kortbetalin-

ger. Desuden fungerer Apple Pay i mange 
apps og ved køb på internettet.

Sikkert at bruge
Datasikkerhed og beskyttelse af personop-
lysninger er en hjørnesten i Apple Pay. Når 
du bruger Apple Pay, bliver kortoplysnin-
gerne ikke gemt på enheden eller på for-
retningens eller Apple’s servere. I stedet til-
deles og krypteres et unikt kontonummer, 
der gemmes sikkert i det såkaldte Secure 
Element på enheden. Hver transaktion bli-
ver godkendt med en unik og dynamisk sik-
kerhedskode.

Det er nemt og hurtigt at komme i gang 
med Apple Pay – læs mere herom på 
fynskebank.dk

Når Stig Rossen i år drager ud på sin årli-
ge juleturné, er der ekstra grund til fejring. 
Det er nemlig 25. år i træk, at han og hans 
uforlignelige julekaravane sørger for at brin-
ge julestemningen ud til det ganske danske 
land. 

Julekoncerterne er en harmoni af tradition 
og fornyelse. Traditionen tro præsenteres 
en gæstesolist og igen i år er valget faldet 
på et af de nyere talenter på den danske 
musikscene, Jasmin Gabay. Vi kender hen-
des smittende humør og energi fra DR’s 
Den store bagedyst 2018 og hendes smuk-
ke stemme fra bl.a. Dansk Melodi Grand Prix 
2019, hvor hun deltog med den latininspire-
rede ”Kiss Like This”. 

Koncerten afholdes i Svendborg Idrætscen-
ter, søndag den 15. december kl. 16.00. 

Banken har et begrænset antal billetter som 
vi sælger til en favorabel pris til vores kun-
der. Billetter kan købes i Svendborg afdeling 
fra mandag den 21. oktober.

Prisen inkl. kaffe og julekage er kun 275 kr. 
pr. billet. Der kan maks. købes 6 billetter pr. 
kunde. Normalprisen er kr. 345,- ex. kaffe og 
julekage.

Årets julekoncert i Svendborg
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Fynske Banks pengeautomater skifter navn 
til ”KONTANTEN”

Fynske Bank har indgået et nyt samarbejde 
med firmaet Nokas*), der fremover service-
rer vores pengeautomater. I samarbejdet er 
desuden Danske Andelskassers Bank, Total-
banken, Handelsbanken, Nykredit og Spar-
Nord.

Det nye samarbejde betyder, at du kan be-
nytte mere end 200 automater i hele lan-

Ny generation af netbanken

Vi er i fuld gang med at bygge en ny net-
bank og inden længe får vores kunder ad-
gang til en beta-version. Du kan være med 
til at præge udviklingen ved at tage be-
ta-versionen i brug og fortælle os, hvad du 
synes om den.

Du logger på via det brugernavn og den 
kode, du plejer at bruge, når du logger på 
Fynske Banks netbank. Når du overfører 
penge eller foretager andre handlinger i 
beta-versionen, bliver de gennemført fuld-
stændig på samme måde som i din nuvæ-
rende netbank. 

Den nye forside i beta-versionen giver dig 
et hurtigt overblik over din daglige økono-
mi. Du kan fx selv bestemme, hvilke konti du 

vil se på forsiden og se kommende betalin-
ger på tværs af dine konti.

Den nuværende netbank fortsætter i øvrigt 
uændret indtil vi er klar med den nye net-
bank. Indtil da kan du bruge begge.

det på samme vilkår, som hvis du bruger en 
Fynske Bank automat, og uden at du skal 
betale ekstra gebyrer. Automaterne vil være 
at finde under navnet KONTANTEN.

I de nye automater vil du kunne benytte de 
samme korttyper som hidtil og langt de fle-
ste automater vil også tilbyde udbetaling af 
euro og mulighed for indbetaling. 

Pengeautomaterne vil findes på centrale 
placeringer i hele Danmark og alle under 
navnet KONTANTEN. Du kan finde den nær-
meste pengeautomat på www.kontanten.dk

Ændring af vores pengeautomater til KON-
TANTEN sker løbende i perioden fra den 20. 
august og frem til medio september.

*) Nokas er totalleverandør af sikkerheds-
løsninger og værdihåndtering og har flere 
års erfaring i drift af pengeautomater. 

ATM’er

–

–

200 ATM’ER PÅ SAMME 

 

–
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Aktionærtilbud

Thomas Warberg
Torsdag den 10. oktober kl. 19.00
Kulturhus Svendborg
Vi lever i en verden, hvor alt handler om at være 
perfekt. Vi skal have det perfekte arbejde, det per-
fekte parforhold og den perfekte krop. Og vi skal 
dele det! Folk skal se, at vi har overskud. Men hvor-
for? For er det egentlig dét, de vil se? Hvad med 
dagene, man har spildt kaffe på skjorten? Eller når 
man har brændt maden på? Eller når man har sid-
det til et helt møde med toiletpapir på skoen? Kun-
ne det ikke være federe, hvis vi alle snart begyndte 
at dele lidt mere ud af dét?

En af tidens absolut skarpeste og mest teknisk 
overlegne komikere er klar med nyt one-man show. 
”Perfektion, overskud og andre lorteord” er titlen, 
og navnet er naturligvis Thomas Warberg.

Aktionærpris: 150 kr. (A-billet)
Normalpris: 250 kr.
Maks 2 billetter pr. aktionær

Troen Og Ingen
- med tekst og musik af Søren Huus
Fredag den 1. november kl. 20.00
Arena Assens
En tragisk ulykke rev alt for tidligt en kvinde ud af 
livet. Tilbage stod en bror, en nær veninde og æg-
temanden midt i chokket. Troen på livet forsvandt 
på et splitsekund, da kæresten blev offer for en 
trafikulykke – hans livs kærlighed var væk for al-
tid. Saybia-forsanger Søren Huss’ dansksprogede 
solodebut Troen Og Ingen er en beretning om at 
miste og om kampen for at genvinde troen på livet 
efter det ultimative tab.

Teatret Svalegangen tog i sæson 17/18 de hudløst 
ærlige sange fra bunden af Huss’ sjæl og omsatte 
dem frit til en ny livsbekræftende, musikdramatisk 
fortælling, der i collager af musik og dramatik por-
trætterer tre menneskers kamp tilbage til livet.

Fire skuespillere og sangere ledsaget af et ener-
gisk liveband går tæt på livets skyggesider og den 
kraft, der tillader mennesket at overkomme selv 
det allermest meningsløse.

Aktionærpris voksen: 150 kr. (A-billet)
Normalpris: 275 kr. 
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Jul i Valhal
 - familiekoncert
Lørdag den 14. december kl. 11.00
Odense Koncerthus, Carl Nielsen Salen
Fimbulvinteren! Først sne, så storm, så kulde og til 
sidst mørke! Kan Jonas og Sofie gøre noget for at 
redde verden fra Ragnarok? De rejser til guderne i 
Asgård, til Hel i dødsriget, og senere må de også 
en tur til Udgård for at prøve at finde Loke. Men 
vil det lykkes at redde julen? Få svaret til julekon-
certen, hvor du vil blive indhyllet i den fantastiske 
musik, Martin Brygmann har skrevet. Iscenesat af 
73 musikere, solister og et kor på 350 børn.

Aktionærpris: 75 kr. børn/voksne – gratis 
for børn u/2 år (sidder på skødet)
Normalpris: børn u/13 år, 80 kr. voksne, 140 kr.
Maks. 4 billetter pr. aktionær

She Loves You
Torsdag den 5. november 2020 kl. 19.30 
(bemærk årstal)
Fredericia Teater
Du kan glæde dig til at ople-
ve en helt ny, original historie 
med mere end 40 af Lennon 
& McCartneys største hits. 
Alle sangene i forestillingen 
er fra de album, som The Be-
atles udgav i årene 1962-70. 
Blandt de mange klassikere 
kan nævnes ”Let It Be”, ”Ye-
sterday”, ”She Loves You”, ”All My Loving”, ”Black-
bird”, ”A Hard Day’s Night”, ”With a Little Help 
From My Friends”, ”Eleanor Rigby”, ”Help!”, ”Here, 
There and Everywhere” og ”Across the Universe”.

Blandt de medvirkende er Maria Lucia Heiberg Ro-
senberg, Emil Birk Hartmann, et stort ensemble og 
et 15-mands orkester.

Aktionærpris: 425 kr. (A-billet)
Normalpris: 628 kr.
Maks. 2 billetter pr. aktionær

Forudsætning for køb af billetter
• Aktiekrav: min. 100 aktier i alt i husstanden
• Billetter kan bestilles på fynskebank.dk i perioden  

2.-30. september 2019. Begge dage inkl.
• Billetterne sælges efter først-til-mølle princippet
• Billetter refunderes ikke uanset årsag, men må gerne  

overdrages til 3. mand
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Jeanette Lodstrup, 
kunderådgiver 
Glamsbjerg, ansat 
pr. 1. juni 2019

Bankbetjent Anders 
Ditlevsen, 25 års 
jubilæum  
den 1. maj 2019

Sanne Greiner,  
kunderådgiver 
Odense, ansat  
pr. 1. marts 2019

Jesper Bonde Mik-
kelsen, kunderådgi-
ver Kolding, ansat 
pr. 1. august 2019

Morten Unnerup 
Lyng, souschef 
Børkop, ansat 
pr. 1. juli 2019

Kundeansvarlig 
Pia Jensen, 40 års 
jubilæum den 1. juli 
2019

Morten Bruun, 
finans- og investe-
ringsrådgiver, ansat  
pr. 1. juni 2019

Sekretariatschef 
Frank Müller-Bøgh 
25 års jubilæum  
den 1. januar 2019

Mette Westesen, 
filialdirektør 
Nyborg, ansat  
pr. 1. maj 2019

Nyansættelser

NemID nøgleapp

NemID nøgleappen er både nem, bekvem 
og sikker at bruge - direkte fra din mo-
bil eller tablet. Derfor vil vi anbefale, at du 
tager appen i brug, hvis du ikke allerede 
bruger den. Der er mange gode grunde: 

• Du kan slippe for at bruge NemID nøgle-
kort (papkortet) i det daglige.

• Du vil altid have NemID med dig på din 
telefon.

• Du skal ikke kigge efter tal og koder. Du 
godkender blot med et swipe.

• Det er lige så sikkert som NemID nøg-
lekort (papkortet) – men nemmere at 
bruge.

• Det er slut med at modtage papkort 
med posten. Du kan bruge appen ligeså 
meget, du vil - uden at skulle tænke over 
at løbe tør for nøglekoder.

• Appen fungerer til det hele. Både ban-
ken og det offentlige. NemID er nemlig 
et samarbejde mellem den finansielle 
sektor og det offentlige.

• Du kan bruge NemID nøgleapp foran 
computeren og direkte på smartphone/
tablet.

Du kan downloade appen fra enten App 
Store eller Google play.

Henning Munch 
Jensen, projektkon-
sulent Forretnings-
udvikling, ansat  
pr. 1. marts 2019

Dennis Storgaard, 
filialdirektør  
Fredericia, ansat 
pr. 1. august 2019

Trine Nydam, 
kundemedarbejder 
Glamsbjerg, ansat 
pr. 1. august 2019

Kunderådgiver Hen-
riette D. Hindsgaul, 
25 års jubilæum  
den 1. august 2019

Jubilæer


