PRESSEMELDING
Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank innleder
forhandlinger om fusjon
Styrene i Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank har besluttet å innlede forhandlinger med
sikte på en fusjon av de to bankene. Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet
og evne til å bidra til den videre utviklingen av Listerregionen.
Ledende lokalbank for privat og næringslivskunder i Listerregionen
Både Flekkefjord Sparebank og Kvinesdal Sparebank har sterke markedsposisjoner i sine lokalsamfunn
og fusjonen vil bidra til å styrke dette. Den sammenslåtte banken vil ha høyt fokus på
lokalbankperspektivet.
Kundeopplevd kvalitet, nærhet og konkurransedyktige produkter og tjenester skal bidra til å bygge
langsiktige kunderelasjoner basert på gjensidig tillit og lojalitet. Som en større selvstendig sparebank
hvor beslutningene tas lokalt vil vår evne til å betjene næringslivet styrkes og vårt mål er å være den
foretrukne bank for næringslivet i vårt markedsområde.
Gaver og sponsing
Begge bankene har lange tradisjoner som viktige bidragsytere til vekst og utvikling i lokalsamfunnet bl.a.
gjennom betydelig sponsorvirksomhet rettet mot frivillige lag og foreninger samt utdeling av gaver til
allmennyttige formål. En fusjonert bank vil med sin solide egenkapital videreføre og styrke denne delen
av virksomheten til glede for de lokalsamfunnene vi er til for.
Sterkere fagmiljøer
Bankene ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en attraktiv arbeidsplass med
større muligheter for å videreutvikle og rekruttere god og riktig kompetanse.
«Ved å forene våre ressurser styrker vi vår konkurransekraft samtidig som vi ønsker å være i førersetet i
møte med en stadig mer krevende framtid. Målsetningen er å bli den ledende lokalbanken for privat- og
næringslivskunder i Listerregionen» – uttaler styrelederne i de to bankene Arne Gravdal og Arne
Ingebrethsen.
Solid sparebank godt rustet for framtiden
Basert på bankenes regnskaper per 31. desember 2018 vil den sammenslåtte banken få en
forretningskapital på ca. NOK 11,5 milliarder og 56 ansatte. Samlet egenkapital i den sammenslåtte
banken være NOK 1 013,2 millioner. Den sammenslåtte banken vil da ha en konsolidert ren
kjernekapitaldekning på 18,2 prosent, kjernekapitaldekning på 19,3 prosent og kapitaldekning på 20,3
prosent.
Det foreslås at den sammenslåtte bankens navn blir Lister Sparebank og adm. banksjef i Flekkefjord
Sparebank, Jan Kåre Eie, blir adm. banksjef. Ved første gangs valg foreslås det at styrets leder utpekes av
Kvinesdal Sparebank og at generalforsamlingens leder utpekes av Flekkefjord Sparebank. Hovedkontoret
foreslås lagt til Flekkefjord og i Kvinesdal samlokaliseres banken i Kvinesdal Sparebank sine lokaler. Med
dette styrkes ressurser og kompetanse i begge markedsområdene til beste for kunder og ansatte.
Ingen ansatte vil bli sagt opp som følge av fusjonen.
Det legges opp til at bankenes generalforsamlinger behandler forslag om fusjonen i andre halvår 2019,
og at en fusjon vil kunne gjennomføres fra 1. januar 2020, forutsatt at myndighetsgodkjennelse
foreligger.
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