
 

PRESSEMEDDELELSE 

 

Ringkjøbing Landbobank udvider i Aarhus til større domicil på 
Marselis Boulevard og til også at omfatte privatkunder 
Ringkjøbing Landbobanks afdeling i Aarhus har de senere år haft stor søgning fra privatkunder 
som er relateret til de eksisterende private banking og erhvervskunder. Derfor udvider vi 
banken med et privatkundekoncept. 

Det er 7 år siden, at Ringkjøbing Landbobanks private banking enhed etablerede sig på Marselis Boulevard i Aarhus, 
hvor fokus fra starten var på finansiel rådgivning og sparring til velhavende kunder i Aarhus.  

Afdelingen har oplevet en meget stor succes med løbende tilgang af nye kunder og nye forretningsområder. 
Afdelingen rådgiver nu formuende kunder samt erhvervskunder i hele Østjylland - og dermed er afdelingen vokset 
løbende med flere private banking rådgivere, investeringsrådgivere og erhvervsrådgivere. 

For at skabe endnu bedre vilkår for den kommende vækst og ekspansion udvider afdelingen nu de fysiske rammer ved 
at inddrage en etage mere på den nuværende adresse. Derudover tilbyder afdelingen i fremtiden ikke kun finansiel 
rådgivning og sparring til private banking og erhvervskunder, men også til privatkunder som har behov for rådgivning 
inden for bolig, investering, pension og anden finansiering. 

Domicilet på Marselis Boulevard 9 kommer til at give rigtig gode muligheder for at understøtte bankens fortsatte 
kundetilgang med en række gode mødelokaler og plads til medarbejdere samt gode parkeringsforhold for vores 
kunder. 
 

Stor tilgængelighed 

Afdelingen i Aarhus med filialdirektør René Bonde i spidsen har meget at tilbyde velhavende privat- og 
erhvervskunder. Tilgængeligheden er vigtig i forhold til at bruge os som finansiel sparringspartner – vi skal være lette 
at komme i kontakt med – både telefonisk og digitalt, men også vores fysiske placering på Marselis Boulevard i Aarhus 
er vigtig. I en verden der bliver stadig mere kompleks, er det utroligt vigtigt, at vi kan sammensætte det rette team til 
gavn for kunden på tværs af bankens kompetencer og lokationer. 

Vi ønsker, at vores kunder skal opleve en meget høj grad af tilgængelighed således, at vi effektivt kan yde en 
kompetent, handlekraftig og ordentlig rådgivning. 
 

For yderligere information, kontakt  

Filialdirektør René Bonde, tlf. 2029 1605, rbon@landbobanken.dk  
________________________________________ 

En kompetent, handlekraftig og ordentlig bank! 

Ringkjøbing Landbobank er en fullservice bank med ca. 650 medarbejdere, som bl.a. har specialiseret sig inden for nicheområder 
som alternativ energi, finansiering af læge- og tandlægepraksis, nedsparing og formuerådgivning til velhavende privat- og 
erhvervskunder med en kompleks økonomi. Vi har private banking afdelinger i hhv. Aarhus, Holte, Vejle, Herning, Aalborg og 
Ringkøbing. 

Banken har en egenkapital på godt 7 mia. kr. og en markedsværdi på ca. 11 mia. kr. Omkostningsprocenten er på 38, hvilket viser, 
at banken er Danmarks mest effektive. Det giver banken stor konkurrencekraft til gavn for kunderne. 

Det internationale ratingbureau Moody’s Investors Service har givet banken en kreditrating på A1, hvilket er bedst blandt danske 
banker. Analyser fra Voxmeter viser, at Ringkjøbing Landbobank scorer meget højt på både kundetilfredshed og image. 

Ringkjøbing Landbobank er kort fortalt en kompetent, handlekraftig og ordentlig bank, der altid er til at komme i kontakt med. 
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