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Selskabsmeddelelse nr. 5/2014

Jutlander Bank A/S gennemfører tilpasninger af orga
organisationen
Jutlander Bank A/S, der er en fusion mellem Sparekassen Himmerland A/S og Sparekassen Hobro, har nu
gennemført den personaletilpasning, som blev bebudet, da fusionsplanerne blev offentliggjort i oktober
2013.
De to sparekasser havde dengang 438 medarbejdere. Det tal skulle ifølge fusionsplanerne reduceres med
cirka 10 procent. 26 medarbejdere har valgt at tage imod bankens tilbud om en frivillig fratrædelsesaftale, så behovet for egentlige afskedigelser blev reduceret til 14, svarende til 3,2 procent af den oprindelige
medarbejderskare.
Da den forestående personalereduktion medfører en række omrokeringer af medarbejdere, er afdelingsstrukturen blevet vurderet. Banken har derfor besluttet at samle de nuværende afdelinger i Terndrup, Als
og Hadsund i en stor afdeling i Hadsund. Det er endvidere besluttet, at to af bankens mindste afdelinger,
Ravnkilde og Nørager, samt Adelgade afdelingen i Hobro flyttes til Privatkundeafdelingen på Store Torv i
Hobro. Sammenlægningerne vil ske i løbet af de kommende måneder.
Hensigten med sammenlægningerne er at sikre den mest kompetente rådgivning af Jutlander Banks kunder. Det er kundernes forventninger til et moderne pengeinstitut, der nødvendiggør større enheder, idet
kunderne i stadigt mindre omfang kommer i deres bank for at hæve penge og betale regninger, men i
stedet kommer de for at få økonomisk rådgivning af specialister med en række forskellige kompetencer.
Jutlander Bank vil fortsat være lokalt involveret i de byer, hvor der ikke længere vil være afdelinger, idet
banken fortsat vil støtte til det lokale foreningsliv, og desuden opretholdes de nuværende pengeautomater i Terndrup, Als og Nørager.
Som følge af fusionen, der trådte i kraft ved nytår, forventes årlige synergieffekter på 30-35 mio. kr.
Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til undertegnede.
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