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Generalforsamling Sydbank 2022 – beretning 

Velkommen til Sydbanks generalforsamling. 

De sidste to år har vi ikke haft mulighed for at afholde bankens 

generalforsamling med fysisk fremmøde. Alle medlemmer af bestyrelsen 

og direktionen har derfor set ekstra meget frem til årets 

generalforsamling, hvor vi i dag mødes her i Sønderjyllandshallen. 

Desværre kommer dagens generalforsamling til at stå i skyggen af den 

forfærdelige og brutale krig i Ukraine.  

På få dage er verdensordenen ændret fundamentalt, og det kommer til at 

påvirke os alle i årene fremover – både vores samfund og vores bank. 

Vi tog i øvrigt i Sydbank meget hurtigt initiativ til en indsamling til 

Ukraine, og i løbet af nogle få dage har vores medarbejdere doneret over 

400.000 kr. til Røde Kors, og vi har fra bankens side suppleret op, 

således at det samlede bidrag fra os bliver 1 mio. kr. 

Jeg er stolt over at være formand for en bank, hvor medarbejderne så 

beredvilligt støtter op, når der er behov, og heldigvis er der jo fra meget 

store dele af det danske samfund og erhvervsliv blevet ydet massiv 

støtte af forskellig art til Ukraine.  
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Sydbanks resultat 2021 

Men vi skal tilbage til det, vi er kommet for i dag, nemlig vores 

årsberetning for året 2021 – der jo ligesom 2020 har været præget af 

Covid-19.  

Jeg er stolt over at kunne fortælle jer, bankens aktionærer, at Sydbank er 

kommet godt igennem de sidste to år og her ved udgangen af Covid-19-

krisen står stærkt på markedspladsen. 

Sydbank har opnået et flot resultat for 2021. Jeg vil ikke sige mere om 

tallene, da bankens administrerende direktør, Karen Frøsig, om lidt vil 

gennemgå årsregnskabet. Jeg vil dog nævne, at bestyrelsen indstiller 

udbetaling af udbytte med 12 kr. pr. aktie og udlodning på 12. mio. kr. til 

Sydbank fonden. Bestyrelsens indstilling behandles under dagsordenen 

pkt. 3. Jeg vil i stedet sætte ord på nogle af de ting, der har haft 

betydning for bankens resultat i 2021. 

--- 

På generalforsamlingen for to år siden sagde jeg, at det er 

paradoksalt, at der kan forekomme negative indlånsrenter. 

Negative indlånsrenter er nu blevet hverdagskost. Debatten har fyldt 

meget i dagspressen og ikke mindst i den politiske arena.  

Det er dog værd at bemærke, at omtalen af og debatten om negative 

indlånsrenter måske reelt har fyldt mere end summen af de negative 

renter i sig selv. Faktisk betaler de fleste af os ikke negative renter. Syv 

ud af ti voksne danskere har ikke betalt negative renter i 2021. Af dem, 

der betaler negative renter, slipper de fleste med under 600 kroner før 

skat. Det viser en ny opgørelse fra Finans Danmark.  
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Og så må vi ikke glemme, at de senere års fald i renterne samlet set har 

været en gevinst for de danske husholdninger, hvad enten man er 

lønmodtager, boligejer eller pensionist. Hver voksne dansker har i 

gennemsnit sparet 5.000 kr. i 2020, når man sammenligner med de 

samlede renteudgifter i 2014. Det viser beregninger foretaget af Finans 

Danmark. 

Derimod er det et faktum, at Nationalbankens negative rente på 

indskudsbeviser fortsat presser de danske bankers indtjening. 

--- 

Det negative rentemiljø har gjort det mindre attraktivt at spare op på 

indlånskonti. Såvel professionelle som private investorer har derfor også 

i 2021 søgt rådgivning om alternative placeringer, herunder investeringer 

i obligationer og aktier. Man påtager sig en større risiko ved køb af 

værdipapirer sammenlignet med opsparing på en indlånskonto. 

Vigtigheden af god rådgivning i forbindelse med investeringsbeslutninger 

kan derfor ikke overvurderes. 

I 2021 voksede formuen i danske aktiefonde rettet mod private investorer 

til mere 500 mia. kr. Formuevæksten i 2021 er primært drevet af flotte 

afkast i aktiefondene, men et nettoopkøb på 29 mia. kr. i aktiefondene i 

2021 vidner om den øgede investeringslyst. 

Banken har som følge af den øgede investeringslyst oplevet et højt 

aktivitetsniveau indenfor områderne Kapitalforvaltning og Markets. Et 

højt aktivitetsniveau på de finansielle markeder påvirker bankens 

indtjening positivt.  

--- 
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Sydbank indgik i 2020 aftale om køb af Alm. Brand Bank. Integrationen 

af Alm. Brand Bank og den tilhørende it-konvertering er forløbet godt. 

Det er med andre ord lykkedes for banken at opnå de planlagte 

synergier ved købet af Alm. Brand Bank – til glæde for aktionærerne.  

Som en del af aftalen med Alm. Brand-koncernen indgik vi et langsigtet 

strategisk partnerskab. Partnerskabet står på to ben: 

For det første, en gensidig henvisningsaftale, hvor Sydbanks rådgivere 

henviser bankens kunder til Alm. Brand Forsikring. Bankens rådgivere 

henviste i gennemsnit mere end 400 privat- og erhvervskunder om ugen 

i 2021. For dette modtager Sydbank en honorering fra Alm. Brand, 

hvilket bidrager positivt til bankens indtjening. 

På samme måde henviser Alm. Brand kunder, som ønsker en dialog 

med Sydbank om deres bankforretninger. Også her ser vi en positiv 

udvikling. Henvisningsaftalen understøtter dermed bankens mål om at 

tiltrække nye kunder. 

For det andet omfatter partnerskabet fælles udvikling af digitale 

løsninger. Sydbanks kunder kan i mobilbanken få et overblik over deres 

forsikringer i Alm. Brand, og hvis uheldet skulle være ude, anmelde en 

skade via mobilbanken. Til fordel for kunderne forener vi den digitale 

brugeroplevelse på tværs af bank og forsikring, da vi giver kunderne nem 

adgang til oplysninger om deres forsikringer. 

Der er fortsat et stort forretningsmæssigt potentiale i samarbejdet mellem 

Sydbank og Alm. Brand, som vi vil realisere i de kommende år. 

--- 
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Det er nu små to måneder siden, at vi ophørte med at betragte Covid-19 

som en samfundskritisk sygdom. Foråret kom i overført betydning tidligt 

til Danmark i år. Jeg kan dog ikke aflægge beretning for 2021 uden at 

komme ind på Covid-19. 

Det internationale tidsskrift the Economist har placeret Danmark øverst 

på en liste over de økonomier, som har klaret sig bedst under 

pandemien. Det skal vi alle glæde os over.  

Et vigtigt element i, at Danmark har klaret sig samfundsøkonomisk godt 

de sidste to år, er den udstrakte brug af hjælpepakker til landets 

virksomheder. Mange virksomheder har som følge af hjælpepakkerne 

fået flere penge på bankbogen under Covid-19-krisen, hvilket har 

afspejlet sig i bankens indlån fra erhvervskunder. Som Danmarks 

Erhvervsbank er vi tilfredse med, at der er truffet en fornuftig aftale om 

virksomhedernes tilbagebetaling af statslige lån og betaling af udskudt 

moms og skat. Vi oplevede effekten ved første forfaldstermin i efteråret, 

hvor virksomheder trak på kreditterne i banken. Det er positivt, at vi er på 

vej mod et farvel til den ”de facto statsbank”, der har tjent samfundet 

godt under krisen, men som ikke skal være en langsigtet løsning. 

Der må politikerne ikke ryste på hånden. Det er vigtigt, at vi kommer 

tilbage til en normal situation, hvor markedskræfterne råder. 

--- 

Jeg vil gerne takke alle medarbejdere for den store indsats og 

fleksibilitet, der er udvist i 2021. Det har været helt afgørende for, at vi er 

kommet så godt igennem året. Vi har i såvel 2020 som 2021 aflyst 

mange arrangementer i banken, herunder bankens lederkonference og 

de årlige julefrokoster. Jeg håber, at vi i 2022 vil opleve en mere normal 
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hverdag, også på den front. Endnu en gang tak for indsatsen til alle 

medarbejdere i Sydbank. 
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Den samfundsøkonomiske udvikling og udviklingen på 
aktiemarkederne i 2021 

Dansk økonomi kom på trods af en udfordrende start på året meget flot 

igennem 2021. Foreløbig tyder det på, at den økonomiske vækst var den 

højeste i 15 år. Samtidig steg beskæftigelsen til et rekordhøjt niveau, og 

arbejdsløsheden faldt til det laveste niveau siden 2008. Virksomhederne 

oplevede derfor solid efterspørgsel, og selvom dele af året var præget af 

restriktioner, var der meget få konkurser. Det skyldes til dels 

hjælpepakkerne og udskudte betalingsfrister, og indtil krigen i Ukraine 

startede, forventede vi heller ikke nogen stor stigning i antallet af 

konkurser i 2022. I det hele taget ser både den private og den offentlige 

sektor meget sund ud, når man måler på de økonomiske balancer. Men 

de seneste ugers udvikling kan ikke undgå at få en betydelig påvirkning, 

så vi ser ind i et år med betydelige usikkerheder. 

--- 

På de globale aktiemarkeder var der dømt kursfest i 2021 med afkast på 

omkring 25 pct. Ultralave renter og rigelig likviditet i form af 

centralbankernes obligationskøb var igen et centralt fundament for højt 

humør på aktiemarkedet. Men 2021 var også præget af overraskende 

flotte regnskaber, og 2021-resultaterne blev således meget bedre end 

forventet ved indgangen til året. Det fortæller en glædelig historie om, at 

virksomheder overalt i verden er ved at have vænnet sig til at navigere i 

et meget omskifteligt Covid-19-miljø, hvor restriktioner er hverdag. Den 

største indtjeningsmodvind var store stigninger i råvarepriser og uhørte 

prisstigninger på transport. Det hjalp ikke, at containerskibet Evergiven 

lagde sig på tværs i Suez-kanalen. Prisen på containertransport blev 

flere steder 10-doblet, og leveringssikkerheden faldt drastisk, og det 

påvirker stadig de globale forsyningskæder, og kombineret med 
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effekterne af sanktionerne mod Rusland, bliver aktiemarkederne i 2022 

mere volatile, end man som investor ønsker sig.  

Som I kan se på planchen bag mig, udviklede Sydbanks aktiekurs sig flot 

i 2021. Sydbank-aktien er steget med 53,8 pct. i 2021. Aktiekursen er 

således steget 22,9 pct. mere end det danske bankindeks. I bestyrelsen 

håber vi, at bankens aktionærer værdsætter aktiekursens udvikling i 

2021. Det gør vi i bestyrelsen. 
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Bestyrelsens virke i det forgange år 

Sydbank forholder sig til anbefalingerne fra Komitéen for god 

Selskabsledelse, og i tråd med anbefalingerne gennemfører bestyrelsen 

en årlig selvevaluering af den samlede bestyrelse og de individuelle 

medlemmer. 

Ved evalueringen fastlægges ud fra bankens forretningsmodel, hvilke 

kompetencer der er behov for i bestyrelsens arbejde. I forlængelse heraf 

vurderes, hvilke kompetencer der er til stede med henblik på at 

identificere behov for at tilføre bestyrelsen yderligere kompetencer. 

Bestyrelsens selvevaluering er i 2021 gennemført ved ekstern bistand.  

Med afsæt i Sydbanks forretningsmodel er hovedkonklusionerne 

følgende: 

• Arbejdet i bestyrelsen fungerer tilfredsstillende.  

• Der er et godt samarbejde samt et højt motivationsniveau og 

engagement.  

• Kompetencemæssigt vurderes bestyrelsen at være tilfredsstillende 

rustet til det kommende år, og der lægges derfor ikke op til 

ændringer i bestyrelsen på årets generalforsamling. 

--- 

Jeg vil karakterisere samarbejdet mellem direktionen og bestyrelsen som 

åbent, ligefremt og løsningsorienteret. På såvel bestyrelsesmøder som 

møder i bestyrelsens udvalg er der en direkte og ærlig dialog, hvor 

tingene bliver sagt, som de er. Vi i bestyrelsen vil gerne sige tak til 

direktionen for samarbejdet i dagligdagen. 
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--- 

Også i 2021 påvirkede Covid-19 bestyrelsens arbejde. Vi mødtes såvel 

fysisk som digitalt – afhængigt af mødernes indhold og det aktuelle 

smittetryk i samfundet. I samarbejde med bankens direktion er vi 

lykkedes med at finde gode løsninger og rammer for arbejdet, og det er 

min vurdering, at vi fuldt ud kunne løse de opgaver og leve op til det 

ansvar, vi har som bestyrelse. 

I 2021 har vi afholdt 23 bestyrelsesmøder, hvoraf 8 har været møder 

med fysisk fremmøde. Jeg glæder mig over, at fremmødeprocenten i 

bestyrelsen er meget høj. Det vidner om, at vi har en aktiv bestyrelse, 

der tager arbejdet alvorligt. I de 5 udvalg under bestyrelsen blev der i 

2021 afholdt 25 møder. Her var mødeprocenten ligeledes høj. 

--- 

Jeg fortalte, at vi på baggrund af den gennemførte selvevaluering 

konkluderede, at bestyrelsen for nærværende besidder de nødvendige 

kompetencer, og vi prioriterer i øvrigt videreuddannelse af bestyrelsens 

medlemmer højt.  

Bestyrelsen har ligesom de forgange år afholdt to uddannelsesdage. 

Programmet bestod af indlæg fra bankens ledere og medarbejdere samt 

et oplæg om bæredygtighed, samfundsansvar og ESG ved en ekstern 

konsulent, og to bestyrelsesmedlemmer deltog i efteråret i et 3-dages 

ESG-seminar for den finansielle sektor. 

Bæredygtighed, samfundsansvar og ESG fylder meget. Vi planlægger 

derfor at dedikere dette års to uddannelsesdage til emnet. Jeg vil som 

afslutning på beretningen redegøre for bankens indsats på området. 
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--- 

Arbejdet i repræsentantskab og lokalråd er en vigtig del af bankens DNA. 

Det er derfor også glædeligt, at vi igen i 2021 kunne samle medlemmer 

af repræsentantskabet til møde i SydbankSalen i bankens hovedsæde. 

I november måned mødtes vi med formændene for bankens lokalråd. Vi 

drøftede vigtigheden af arbejdet i lokalrådene, og hvordan medlemmer af 

lokalrådene i endnu højere grad kan fungere som aktive ambassadører 

for banken og dermed bidrage til bankens vækst. 

Jeg vil gerne takke alle medlemmer af repræsentantskabet og 

lokalrådene for indsatsen for Sydbank i 2021. 
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Sydbanks strategi 

”En stærkere bank” var navnet på Sydbanks strategi for perioden 2019-

21. Strategien var en forædlingsstrategi, hvor målet var at styrke 

Sydbanks konkurrencekraft gennem en øget kvalitet af det, vi gør. 

I bestyrelsen har vi løbende fulgt op på strategiens mål. Ved 

strategiperiodens afslutning har vi opfyldt to ud af tre mål. For det første: 

Sydbanks egenkapitalforrentning er igen i år i top 3 blandt de 6 største 

banker i Danmark. For det andet: medarbejderengagementet er ”best in 

class” i forhold til finansielle institutter i Danmark. 

Vi opfylder derimod i 2021 ikke vores målsætning om, at 

kundetilfredsheden skal være i top 3 blandt de 6 største danske banker i 

både erhvervs- og privatsegmentet. Jeg vil dog gerne tilføje, at 

målsætningen var opfyldt i strategiperiodens to første år. Vi vil naturligvis 

fortsat fokusere på kundernes tilfredshed med Sydbank. 

Vi offentliggjorde i oktober måned bankens strategi for 2022-24. 

Strategien hedder ”Vækst i forretningen”. 

Strategien kan kort opsummeres på følgende måde: Vi vil være kendt af 

flere, tjene flere penge og fortsat effektivisere banken. Strategiens tre 

målsætninger kan ses på planchen bag mig. 

Bestyrelsen har været dybt involveret i at formulere strategien. Det har 

været en involverende og berigende arbejdsproces, og jeg kan derfor 

også med sikkerhed i stemmen fortælle, at det er en enig bestyrelse og 

direktion, der samlet står bag strategien.  
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Bankens lønpolitik og vederlagsrapport 

Jeg skal her på generalforsamlingen redegøre for aflønningen af 

bankens direktion og bestyrelse, både for så vidt angår aflønningen i 

2021, men også for den forventede aflønning i det indeværende og det 

kommende regnskabsår. 

Grundlaget for aflønningerne i banken er bankens lønpolitik, der blev 

vedtaget af generalforsamlingen sidste år på den ordinære 

generalforsamling. Der er i år ikke ændringer til lønpolitikken, og derfor 

er den ikke på dagsordenen.  

Sidste år skulle vi for første gang udarbejde en vederlagsrapport. 

Vederlagsrapporten giver et samlet overblik over den aflønning, som de 

enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmer, herunder både nye og 

tidligere, er tildelt i løbet af eller har til gode for det seneste regnskabsår. 

Vederlagsrapporten er en talmæssig opstilling af aflønningen af 

bestyrelse og direktion foretaget ud fra bankens gældende lønpolitik.  

Generalforsamlingen skal ligesom sidste år afholde en vejledende 

afstemning om godkendelse af Vederlagsrapporten for 2021, jævnfør 

dagsordenens punkt 4. Ved sidste års vejledende afstemning blev 

vederlagsrapporten for 2020 ikke godkendt af generalforsamlingen. 

Resultatet af afstemningen skyldes stemmeretsbegrænsningen i 

bankens vedtægter. Det er i vedtægterne bestemt, at ingen aktionær i 

banken kan afgive flere end 20.000 stemmer, uanset hvor mange aktier 

vedkommende ejer. Hvis det i stedet havde været afgjort ud fra 

kapitalen, der var repræsenteret på generalforsamlingen, ville resultatet 

have været anderledes, da der var massivt flertal for godkendelse af 

bankens vederlagsrapport opgjort efter kapital. Derfor kan vi også sige, 

at aktionærerne er blevet hørt.  
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Vi har siden sidste generalforsamling både undersøgt, hvorfor nogle 

aktionærer sidste år stemte nej til vederlagsrapporten, samt arbejdet 

med i øvrigt at forbedre vederlagsrapporten. Vi har blandt andet haft 

kontakt med adskillige af de store selskaber, der udbyder Proxy Voting 

services, da vi kunne se, at det hovedsageligt var de udenlandske 

aktionærer, der stemte nej ved den vejledende afstemning om 

vederlagsrapporten. Voting-bureauernes bekymring er, at direktionens 

motivation ikke kan opnås eller fastholdes uden incitamentsaflønning. 

Bestyrelsen deler ikke denne holdning. Det er bestyrelsens vurdering, at 

bankens direktion får en aflønning, der giver dem motivation til at gøre 

deres arbejde så godt som overhovedet muligt. Det viser bankens 

resultater klart. Jeg vil også fremhæve den motivation og energi, vi som 

bestyrelse bliver mødt af, når vi kommer i banken. Direktionens aflønning 

er ikke blandt de førende i branchen, men den vurderes passende for en 

direktion i en bank af vores størrelse. Vi i bestyrelsen finder ikke, at tiden 

er til, at der initieres variable lønpakker i Sydbank. Og jeg vil også gerne 

tilføje, at direktionen deler vores opfattelse. 

Vi har derimod valgt at arbejde på forbedringer af vederlagsrapporten, 

således at den nu fremstår mere overskuelig og med nogle lettere 

tilgængelige oversigter over den udbetalte løn til de enkelte 

ledelsesmedlemmer. 
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Direktionens aflønning 

Sydbanks direktion bestod ved indgangen af 2021 af administrerende 

direktør Karen Frøsig, bankdirektør Bjarne Larsen, bankdirektør Jørn 

Adam Møller og bankdirektør Henning Dam. Henning Dam valgte at 

fratræde sin stilling i december måned. 

Den årlige vurdering af direktionens sammensætning og kompetencer 

skulle have fundet sted på bestyrelsens møde i februar. Det var 

desværre ikke muligt på grund af sygdom. Vurderingen vil blive 

gennemført på bestyrelsesmødet senere i denne måned. 

I bestyrelsen fastsætter vi også den samlede løn til direktionen indenfor 

rammerne af lønpolitikken. Aflønningen af direktionen har vi fastsat ud 

fra ønsket om at kunne tiltrække og fastholde de rette personer i 

direktionen, således at bankens direktion til enhver tid er besat med de 

rette direktionsmedlemmer. 

Jeg skal på generalforsamlingen oplyse om direktørernes aflønning, der i 

2021 har været: 

Karen Frøsig 7,9 mio. kr.  

Bjarne Larsen 5,8 mio. kr. 

Jørn Adam Møller 3,9 mio. kr. 

Henning Dam 4,1 mio. kr.  

Som jeg netop fortalte om, er det bestyrelsens valg, at der ikke er aftalt 

nogen bonusordning for direktionen. 
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Der er for direktionens medlemmer for 2022 aftalt en lønstigning på 

mellem 1,8 pct. og 11 pct. Hertil kommer en regulering svarende til 

finanssektorens overenskomst. Den individuelle lønstigning er begrundet 

i direktionsmedlemmernes kvalifikationer og ansvar, deres personlige 

indsats, bankens opnåede resultater samt markedsniveauet for aflønning 

af bankdirektører i sammenlignelige pengeinstitutter. 

For 2023 forventes en individuel regulering baseret på de samme 

parametre som i 2022 og en satsregulering svarende til den gældende 

overenskomst for finanssektoren. 
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Bestyrelsens honorarer 

Lovgivningen kræver også, at der på generalforsamlingen oplyses om 

bestyrelsens aflønning. Bestyrelsens medlemmer modtog i 2021 et fast 

årligt honorar på 361.172 kr. Næstformanden modtog et tillæg på 75 pct. 

og formanden et tillæg på 200 pct. 

Den individuelle honorering er, som følger: 

Bestyrelsesformand, Lars Mikkelgaard-Jensen: 1.279.554 kr. 

Næstformand, Jacob Chr. Nielsen: 828.090 kr. 

Øvrige medlemmer fra 383.563 kr. til 570.010 kr. 

Størrelsen på det individuelle honorar er afhængig af antallet af 

udvalgsposter i de af bestyrelsen nedsatte 5 udvalg. Det skal bemærkes, 

at formanden for henholdsvis Revisionsudvalget og Risikoudvalget 

modtager et tillæg for formandshvervet. 

I øvrigt kan jeg henvise til vederlagsrapporten for 2021, hvor alt er 

specificeret, og hvor det også fremgår, at det samlede vederlag til 

bestyrelsen har udgjort 7,1 mio. kr.  

Bestyrelsen er ikke omfattet af nogen former for bonusordning. 

Bestyrelsens honorarer reguleres i 2022 svarende til den regulering, der 

finder sted i henhold til den mellem FA og Finansforbundet indgåede 

overenskomst. 

Der forventes gennemført en vurdering af bestyrelsens honorarer for 

2023 i forhold til ansvar, arbejdsmængde og honorarer i 

sammenlignelige pengeinstitutter.  
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Politik for sund virksomhedskultur 

Banken har en politik for sund virksomhedskultur, der sikrer og fremmer 

en sund virksomhedskultur i hele organisationen. Både bestyrelsen og 

direktionen har fokus på alle forhold, der fremmer en sund 

virksomhedskultur i banken, herunder eksempelvis compliance, 

hvidvaskforebyggelse, forebyggelse og håndtering af interessekonflikter 

og risikostyring. Der rapporteres løbende på forskellige parametre, både 

til direktion og bestyrelse, ligesom formanden i Complianceudvalget, 

Hvidvaskudvalget og udvalgene i risikoorganisationen er en 

bankdirektør. 

Banken gennemfører løbende kurser for alle medarbejdere på de 

områder, der understøtter en sund virksomhedskultur. Alle medarbejdere 

har fx i 2021 gennemført den årlige hvidvaskuddannelse, og derudover 

er bankens rådgivere undervist i relevante og aktuelle emner om 

hvidvaskbekæmpelse.  

Det er vigtigt, at nyansatte medarbejdere indføres i de forhold, som 

banken finder relevante for at have en sund virksomhedskultur. Alle 

nyansatte medarbejdere modtager sammen med ansættelseskontrakten 

et eksemplar af bankens politik for sund virksomhedskultur og deltager i 

deres første tid i banken i en række uddannelsesaktiviteter, hvor sund 

virksomhedskultur, compliance og hvidvaskforebyggelse er en del af 

programmet. 

Det forventes af medarbejderne, at de til enhver tid sætter 

regelefterlevelse før indtjening, og at de reagerer og søger oplysninger, 

når de er i tvivl om gældende regler, herunder for eksempel ved at søge 

relevante oplysninger i bankens interne politikker, forretningsgange og 

arbejdsbeskrivelser. Vi forventer, at bankens medarbejdere siger til, hvis 
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de oplever noget, som de ikke er trygge ved. Banken har endvidere en 

whistleblower-ordning, som alle kan få adgang til via bankens 

hjemmeside, således at både ansatte, kunder, forretningsforbindelser, 

leverandører og andre kan benytte ordningen, endda med fuldstændig 

anonymitet, hvis dette ønskes.  

I 2021 har alle bankens ledere haft til opgave at gennemgå og drøfte 

politik for sund virksomhedskultur med deres medarbejdere og på 

baggrund heraf besvare en række opgaver. Det gav i hele banken en 

rigtig god dialog om politik for sund virksomhedskultur, og 

tilbagemeldingerne indgik blandt andet i en opdatering af politikken, 

således at den nu er blevet endnu mere aktuel og brugervenlig. 
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Bæredygtighed, samfundsansvar og ESG 

Jeg har de to forgange år i beretningen sagt, at banken har styrket sin 

indsats indenfor samfundsansvar. Det var rettidig omhu. 2021 har nemlig 

været præget af en tsunami af ny lovgivning, som er skyllet ind over den 

finansielle sektor fra Bruxelles. 

Arbejdet med ny lovgivning har derfor fyldt afgørende meget i året, der er 

gået. Særligt meget tid er brugt på EU’s taksonomiforordning, der 

definerer, hvilke aktiviteter der fremadrettet kan kaldes klima- og 

miljømæssigt bæredygtige. I Sydbank hilser vi lovgivning, der på sigt er 

med til at skabe øget transparens og en fælles målestok i finanssektoren 

og samfundet generelt, velkommen.  

I 2021 er arbejdet med bæredygtighed for alvor flyttet ind i 

bestyrelseslokalet, idet bankens politik for bæredygtighed og 

samfundsansvar er blevet ajourført og nu angiver, at bestyrelsen er 

ansvarlig for både at godkende målsætninger på området og påse, at 

politikken efterleves. 

Bæredygtighed er i stigende grad et emne, der indgår i dialogen med 

bankens kunder og øvrige interessenter. Alle medarbejdere er derfor i 

2021 blevet tilbudt en grundlæggende uddannelse i bæredygtighed. 

Sammenfattende kan det siges, at Sydbank er på omgangshøjde med 

udviklingen i finanssektoren indenfor bæredygtighed, samfundsansvar 

og ESG. 
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Afslutning og tak 

Jeg vil gerne slutte af med at sige mange tak til både bankens 

aktionærer og kunder for den tillid og opbakning, de viser banken. 

Samtidig vil jeg også sige tak til bankens medarbejdere for den store 

indsats, de har ydet i 2021. 

Ligesom jeg gerne vil takke medlemmerne af lokalrådene og 

repræsentantskabet for deres bidrag til Sydbanks ve og vel i året, der er 

gået. 

Endelig vil jeg gerne sige tak til direktionen og mine kolleger i 

bestyrelsen for et godt samarbejde i 2021.  

Men lad mig slutte, hvor jeg startede.  

Vi står som samfund, som privatpersoner og som virksomheder foran 

store omvæltninger og udfordringer i de kommende år – ja, vi står 

allerede midt i dem! 

Det kommer til at stille krav til os alle, men jeg er tryg ved, at vi i Sydbank 

vil forstå at håndtere de ting, der kommer vores vej. 

Vores dygtige medarbejdere, vores veldrevne bank og vores 

værdigrundlag er det helt rette fundament for at navigere i de usikre 

tider, vi har foran os.  

Tak for opmærksomheden. 


