Fusion af Flemløse Sparekasse og Rise Sparekasse
• Nyt stærkt partnerskab mellem 2 selvstændige pengeinstitutter skal sikre
fortsat høj service og lokalengagement for deres kunder.
Bestyrelserne i Rise Sparekasse og Flemløse Sparekasse har på eget initiativ besluttet at foreslå en
ligeværdig fusion af de to solide sparekasser med Rise Sparekasse som det fortsættende pengeinstitut.
Flemløse Sparekasses direktør siden 1985 har besluttet at gå på pension i forbindelse med fusionen og Rise
Sparekasses direktør, Bjarne V. Nielsen bliver direktør for den nye sparekasse. Navnet på den nye
Sparekasse bliver Rise Flemløse Sparekasse. Bestyrelserne i begge sparekasser indstiller fusionen til
godkendelse på repræsentantskabsmøderne, som afholdes d. 30. marts 2017.
Ved fusionen bliver garantbeviserne i Flemløse Sparekasse konverteret til garantbeviser i Rise Flemløse
Sparekasse i forholdet 1 til 1.
”Når det netop er disse 2 pengeinstitutter, der nu gennemfører en fusion, er det fordi, at begge parter
grundlæggende tager udgangspunkt i de samme værdier. Det betyder bl.a., at vi holdningsmæssigt ligger
tæt på hinanden, og kunderne vil derfor ikke opleve mange forandringer i det daglige ” udtaler direktør
Peter Kaldahl og direktør Bjarne V. Nielsen
og fortsætter
”Fremadrettet vil kunderne møde de samme kendte ansigter i filialerne og samtidig have endnu bedre
mulighed for at trække på specialister inden for specifikke fagområder. I den forbindelse er det særligt
glædeligt, at Morten Aagaard, der i dag er kundechef i Flemløse Sparekasse, har taget imod tilbuddet om at
blive udnævnt til Filialdirektør i Flemløse. Morten får dermed det daglige ansvar for at sikre den
fremadrettede udvikling af Flemløse filialen. Rise Flemløse Sparekasse vil med andre ord medvirke til
fortsat udvikling og vækst i de lokale filialer til gavn for de respektive lokalområder.”
Hensigten med fusionen er at skabe en fremtidssikret og stærkere lokalsparekasse, der er et naturligt
alternativ til storbankerne. Rise Flemløse Sparekasse vil med fortsat lokal forankring i Flemløse Sparekasses
og i Rise Sparekasses naturlige markedsområder skabe en lokalsparekasse, som står stærk og solid, til gavn
for garanterne og kunderne. Rise Flemløse Sparekasse vil medvirke til udvikling og vækst til gavn for vores
lokalområder.
Hertil kommer ønsket om at fastholde og tiltrække medarbejdere med høje faglige kompetencer og
engagement, som kan tilbyde et komplet service- og produkttilbud til vores mange kunder.
Medvirkende til ønsket om fusion har ligeledes været de stigende administrative og økonomiske byrder,
der følger af det stærkt stigende rapporteringskrav, kontroller, forretningsgange og de mange forskellige og
meget komplicerede love og bekendtgørelser, som pengeinstitutsektoren er underlagt fra Finanstilsynet,
Folketinget og ikke mindst EU.
Når det er sagt, så er der enighed i bestyrelserne om, at Rise Flemløse Sparekasse skal fortsætte den
kontrollerede vækst, som har været kendetegnet for sparekasserne igennem de senere år. Væksten skal

ske ud af og igennem filialerne, som er placeret i Rise, Flemløse og Svendborg. Sparekassen vil endvidere
fortsætte sponsorater og støtten til foreningerne, som gør en forskel i sparekassens virkeområde. Støtten
og sponsoraterne vil blive uddelt årligt via ansøgning til Rise Flemløse Sparekasse. Ansøgningsfristen for år
2017 er fastsat til d. 15. april. Det årlige støttebeløb forventes at ligge mellem tkr. 300 og tkr. 400. Beløbet
fordeles ligelige mellem Flemløse og Rise/Svendborgs markedsområder.
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Rise
303.753
1.296
536.588
23.221
254.760
25.170
1.710
78.617
110.120
22,5
2
6.404
19,1

Flemløse
109.771
0
207.949
4.898
103.076
9.303
667
34.926
54.209
7,7
1
2.796
20,2

I alt
413.524
1.296
744.537
28.119
357.836
34.473
2.377
113.543
164.329
30
3
9.200
n/a

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til:
Rise Sparekasse
Bestyrelsesformand Jens Groth-Lauritsen, telefon nr. 2393 8135
Sparekassedirektør, Bjarne V. Nielsen, telefon nr. 2325 0996

Flemløse Sparekasse
Bestyrelsesformand Ole Kjær, telefon nr. 2021 6571
Sparekassedirektør Peter Kaldahl, telefon nr. 6372 1940

