
Bankdirektør Carl Sorensen.

Siden nytaar har et stort antal
selskaber udvidet aktiekapitalen.
Det gadder ikke mindst for ban-
kerne. Horsens Bank udvider I da-

Horsens Bank udvider
kapitalen med 2 1/4 mill.

Sker ogsaa for at lette kreditstramningen
i bankens virkeomraade

til 3 millioner og i 1962 til 4,5 mil-
Honer. I 1958 var balancen ca. 60
mill. kr. 1 dag er den altsaa 146
mill. kr. Naturligvis har inflationen
ogsaa været en medvirkende aarsag
til denne stigning. Men det er trods
alt en udvikling, vi har grund til at

være tilfredse med.
— Regner De saa med, at nyteg-

ningen v11 forløbe  glat?
— 'Trods det stramme pengemar-

ked regner vi ikke med, at det
ver vanskeligt at afsætte  de nye
aktier. Tegningskursen er fordelag-
tig for aktionærene, og den, der af
en eller anden grund ikke ønsker at
benytte sig at sin tegningsret, kan
sælge dame til en god kurs. VI har
i forvejen en lang liste over købere
til yore aktier og faar hver dag hen-
vendelser fra folk, der maker at
blive aktionærer.

Provinsbank-aktier er for tiden
meget efterspurgte paa Børsen, ikke
mindst at forsikringsselskaber og

gene 19.-28. april sin aktiekapital investeringsforeninger, men vi
øn med 21/4 million kroner til 63/4
lion ved tegning at nye aktier til
kurs 107. Horsens Folkeblad har
bedt bankdirektor Carl Sorensen
udtale sig om baggrunden for den-
ne relativt store udvidelse, og han
siger:

mange udvidelser. Provinsbankak-som nogle meteorologer lover
tier regnes of flere grunde næsten sætter  Ind efter søndag.
for at were „guldrandede". vill.

— Banken anvender ikke hele den
givne bemyndigelse til at udvide ak-
tiekapitalen helt op til ni millioner.

— Nej, udnytter kun halvde-
len at den givne bemyndigelse, og
de nye aktier erhverver saaledes
retten til at deltage I næste udvi-
delse, naar den til sin tid kommer.
Vi nurer tillid til, at vor emission
nu vii blive ligesaa succesfuld som
de foregaaende. Jeg vil gerne un-
derstrege, at aktieudvidelsen ikke
udelukkende sker of hensyn til
banklovens bestemmelser, men lige
saa meget for at kunne imodekom-
me store og stigende krav fra er-
hvervslivet og dermed opfylde vor
vedtægtsbestemte formaal: at lette
kreditformidlingen i vort virkeom-
raade, slutter bankdirektor Soren-
sen.

sker naturligvis først og fremmest
at afhænde de nye aktier Ull lokale
kunder i by og opland.

„Guldrandede" papirer
— Hvorfor er bankaktier særlig

populære anlægspapirer ?
— Det er maaske for stærkt sagt,

et bankaktier regnes for Inflations-
sikrede papirer, men det er dog en
kendsgerning, at disse aktier I snart
en del aar har givet ejerne en vis
kompensation for det stadige fald
i pengenes købekraft gennem de

- Den stigende aktivitet I er-
hvervslivet og den dermed følgende
stærke aligning i yore forretninger,
som vi har kunnet glæde os over 'i
de senere aar, har medført en

overordentlig  stor vækst i yore balance.
ordentlig stor vækst I vor balance.
aarets første kvartal er steget med
6 mill. kr. til 146 mill. kr. Ifølge
bankloven skal der vre en vis
sammenhæng mellem en banks
egenkapital — hvorved forstaas
aktiekapital plus reserver — og en
banks samlede og

garantiforpligtelser . Vi kan ganske, vist
tage en vis balancestigning hvert
aar gennem den stigning I egen-
kapitalen, som henlæggelser til re-
serverne giver, men med de senere
aars kraftige balancestigninger og
den rivende udvikling, vi er inde I,
har dette langt fra været tilstræk-
keligt.

Vi har da ogsaa maattet udvide
aktiekapitalen i 1958 med en million
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