
Meddelelsen om den store fusion
mellem Horsens Bank, Veile Bank,
Kolding Folkebank og Kolding Låne-
og Discontokasse har vakt betydelig
opsigt i bankkredse landet over. Den
ny storbanks muligheder vurderes til
at være særdeles  positive, og man af-
venter med spending, hvilken stilling
Aktivbanken til sin tid vil indtage
med hensyn til såvel  rentepolitikken
som Provinsbankforeningen.

I de tre byer spørger  man måske
mange steder i disse dage, om det nu
var nødvendigt med sammenslutnin-
gen. De fire fusionerede banker har
jo klaret sig godt hver for sig, sa
hvorfor ga sammen om dannelsen af
Aktivbanken.

- Jo, vi finder det bade
værdifuldt  og nødvendigt med denne
sammenslutning  og med oprettelsen af
Aktivbanken, siger direktionen for
Horsens Bank. Der kan gives mange
grunde. Det er nødvendigt,  hvis de
lokale banker fortsat pa effektiv
made skal kunne betjene erhvervsli-
vet såvel pa landet som i byerne. Det
er nødvendigt, hvis man pa lokalt
plan skal kunne Ware det voksende
lnvesteringsbehov bl. a. også pa
grund af sammenlægninger  indenfor
andre erhvervsgrene. Det er

nødvendigt,som følgeaf den rivende ud-
vikling pa det tekniske og

økonomiskeområdeog pa baggrund af de
store markedsdannelser. Sidst, men
ikke mindst er sammensiutningen
nødvendig , hvis vi fortsat vil sikre
os vor lokale selvstændighed og vor
indflydelse pa losningen af de kom-
mende store opgaver i vort område .

Kommer flere banker
med?

I Kolding er begge de lokale ban-
ker  i sammenslutningen. Dette er ik-

e tilfældet i Horsens. Har man ikke

drøftet  planerne med Horsens Privat-
bank og Horsens Landbobank?

- Nej, det har man ikke, idet de
oprindelige forhandlinger fra starten
for ca. tre år sides blev optaget mel-
lem Veile Bank. Kolding Folkebank
og Horsens Bank. Forst på et senere
tidspunkt kom Kolding Laane- og
Discontokasse ind i billedet. For-
handlingerne har været langvarige
og til tider ret vanskelige, og selvom
alle garter Berne havde set, at an-
dre banker var kommet med, har der
været enighed om, at det matte være
begrænset, hvor mange vi kunne ha-
ve med til drøftelserne , hvis vi skul-
le fa gennemført  en rationel og ef-
fektiv løsning .

Forøvrigt er vedtægterne for Ak-
tivbanken udarbejdet således , at det
efter vor mening ikke skulle volde
vanskeligheder at fa andre banker
med, men lad os nu foreløbig  fa fu-
sionsplanerne godkendt på de respek-
tive generalforsamlinger.

Hvad med renten?
- Aktivbanken nævnte I sin ud-

sendte meddelelse om fusionen, at
man havde til hensigt at oprette fi-
lial i amtets fjerde købstad, Frede-
ricia

- Det er rigtigt, men Aktivbanken
er jo ikke oprettet endnu og kan
som følge deraf naturligvis ikke
åb-¬ en filial i Fredericia, for banken
r en realitet.

- Veile Bank har hidtll fort sin
egen rentepolltik og star udenfor
Provinsbankforeningen. Hvordan
tror De, Aktivbanken vil forholde
sig i disse spørgsmål?

Det er problemer, som har
interesseret pressen og pengein-
stitutterne overordentlig meget,
og vi kan kun slutte fuldt or,
om bankdirektor Mads Thomsen

udtalelser om, at for ø jeblikket
beskæftiger vi os ikke med disse

spørgsmål. Vi har andre ting at
tage ware på. Det er spørgsmål
som den ny banks ledelse tager
stilling til og træffer afgorelse
om.

Hovedsæde i tre byer
Hvad siger Deres personale til

de nye forhold?
- Vi har stort set kun fact posi-

tive tilkendegivleser . Vore
funktionærerer klar over, at den ny stor-
bank kan byde dem pa mange forde-
le, f. eks. bedre uddannelsesmulighe-
der, og bedre muligheder for avance-
ment. Man har nok anet, at der var
noget I gære, og det har ofte været
svært for os at bevare tayshed om
yore planer. Vi har indtryk af at man
synes godt om fusionen og glæder
sig til de nye forhold.

- Hvordan bliver forholdet mel-
lem de fire banker, og hvor skal ho-
vedsædet være?

- Hvis De med forholdet mener
de ændringer , der skal gennemføres
i de enkelte bankers kapitalforhold,

for at forholdet mellem aktiekapatal
vog samlet egenkapital kan blive ud-
jævnet, kan vi pa nuværende tids-
punkt ingen oplysninger give. Vi
skal forst have vore interne
opgørelser  godkendt af revisionen og
tilsynet. Vi kan dog oplyse, at det er
hensigten at kapitaludvidelserne vil
ske i form af savel fondsaktier som
ved nytegning, såfremt  da ikke lov-
givningsmagten forhindrer os deri.

Med hensyn tll hovedsæde kan vi
sige, at der bliver hovedsæde i el-
le tre byer, og at generalforsamlin-
gerne holdes pa skift i de tre byer.
Det samme gør sig gældende for den
danske provinsbank, hvor man har
hovedsæde i Arhus, Alborg, Odense
og Kobenhavn. Ved Aktivbankens
start består  direktionen af fern med-
lemmer, nemlig to fra Kolding, een
fra Veile og to fra Horsens. Vi er alle
fuldstændig ligestillede, og ingen har
mere at sige end den anden.

Nødvendigt  med
slagkraftige banker

Det har straks fra forhandlinger-
nes begyndelse været en klar aftale,

at der ingen dominans matte være,
og at vi skulle bestræbe os pa at fø-
le os som een bank og handle deref-
ter. Vi glæder os over at kunne sige,
at det er lykkedes over al forvent-
ning, og vi er overbeviste om at vi vii
fa et godt og gnidningsløst  samar-
bejde.

- Hvordan tror De, fusionsplaner-
ne vil blive modtaget på generalf or-
samlingerne?

- Vi håber og tror, at
aktionærernevii godkende planerne.

Repræsentantskaberne og besty-
relserne i de fire banker er en-
stemmigt gået ind for fusionen.
Vi kan også henvise til

bankinspektørenstale ved indvielsen af
Veile Banks filial i Københ. for
nylig. Han sagde, at det er vigtigt
og nødvendigt med store, slag-
kraftige pengeinstitutter.

Bankinspektøren  beklagede, at bank-
fusionerne er kommet for sent 1
gang i Danmark. Han sagde vi-
dere, at udviklingen ikke er af-
sluttet med denne fusion, men
forhåbentlig vil  fortstte.

Der ligger et stort arbejde omfat-
tende undersøgelser  og indgående
overvejelser bag sammenslutnings-
planerne. Oprettelsen af den ny, sto-
re og slagkraftige bank er efter vor
opfattelse det alternativ, der bedst
vel kunne tjene såvel  aktionærernes
og kundernes interesser corn at va-
retage det lokale erhvervslivs inter-
esser.

Vi kan derfor med god samvittig-
hed anbefale aktionærerne at stemme
ja til fusionsplanerne pa den kom-
mende generalforsamling.

Bankfusionen var nødvendig
af mange forskellige grunde

siger direktionen for Horsens Bank, der redegør for de bestræbelser , der er udført ved dannelsen af den
ny slagkraftige Aktivbank
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