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Fusionen mellem Nordjyske Bank og Ringkjøbing Landbobank 
 

Processen frem mod fusionen forløber godt, og begge banker er nu klar til at indkalde til de ekstraordi-

nære generalforsamlinger.  
 

For Ringkjøbing Landbobanks vedkommende indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling 

torsdag, den 7. juni 2018, kl. 10,00 i ROFI-Centeret, Kirkevej 26, Ringkøbing. 
 

Bankens repræsentantskab har støttet op omkring bestyrelsens og direktionens forslag til fusionen. Den 

samlede ledelse vil således opfordre aktionærerne til, at bakke op om fusionen og deltage i den ekstra-

ordinære generalforsamling enten ved personligt fremmøde på generalforsamlingen eller ved at afgive 

fuldmagt til bestyrelsen.  
 

For at tilmelde sig den ekstraordinære generalforsamling eller for at afgive fuldmagt eller brevstemme 

henvises til bankens hjemmeside www.landbobanken.dk. Henvendelse kan også ske til bankens med-

arbejdere.  
 

En række selskabsretlige dokumenter vedrørende fusionen er vedhæftet, og disse kan også findes på 

bankens hjemmeside. 
 

Der vil omkring den 31. maj 2018 blive offentliggjort et fusionsdokument, som indeholder oplysninger 

svarende til et prospekts. 

 

 

Med venlig hilsen 

Ringkjøbing Landbobank 

 

 

Martin Krogh Pedersen           John Fisker 
       Bestyrelsesformand                    Adm. direktør 

 

Vedhæftede dokumenter: 

 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag den 7. juni 2018 

 Fælles fusionsplan og fælles fusionsredegørelse i henhold til selskabsloven §§ 237 og 238  

 Udkast til vedtægter for den fortsættende bank (Ringkjøbing Landbobank) efter fusionen 

 Vurderingsmandsudtalelse om fusionen i henhold til selskabsloven § 241 

 Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling i henhold til selskabsloven § 242  

 

Endvidere er de to bankers årsrapporter for 2015, 2016 og 2017 og kvartalsrapporten for 1. kvartal 2018 tilgængelige på 

bankens hjemmeside. For så vidt Nordjyske Banks finansielle rapporter er det via link til Nordjyske Banks hjemmeside. 

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, 

HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGULERING I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION. 

http://www.landbobanken.dk/

