Horsens Bank udvider sin
aktiekapital med 2'/4 mill.
Pa næste generalforsamling vii man sage bemyndigelse til en
yderligere udvidelse

Horsens Bank udvider nu aktiekapitalen med 2 1/4 milion kroner til
ni milioner. Udvidelsen finder sted
dagene 12.-21. november til kurs
103, en meget fordelagtig tegningskurs. Kursen for Horsens Bankaktier er I øjeblikket pa Borsen
320, og det er - på baggrund af
aktieudvidelsen - en stigning pa 40
points. Ingen af aktierne udbydes
fri tegning. Belobet er fast overtaget.
Aktionærerne har ret til tegnlng
af en trediedel af de gamle aktiers

pålydende . Hvis man ikke ønsker
at nytegne, kan tegningsretten
sælges til en kurs på antagelig
40-50. Bestyrelsen for Horsens
Bank fik på generalforsamlingen 1
februar 1965 bemyndigelse til at
udvide aktlekapitalen med 4 1/2 million til ni millioner I en eller flere
emissioner. Heraf udnyttedes
halvdelen 2 1/4 mill. kr. i foråret 1966,
og nu udbydes altså resten.
Gennem de sidste ti år er der
sket enkraftig udvidelse af bankens aktiekapltal. I 1958 gik man

fra to til tre millioner, i 1962 fra
tre til 4 1/2 mill., i 1966 til 63m/il4.
og nu til ni Balancen er
steget fra ca. 60 mill. kr. ved udgangen af året 1958 til knap 200
mil/. kr. pr. ultimo oktober i

-

Forventer ny succes

Vi forventer, at også den ny
emission vii blive en succes, og at
den vii blive en succes, og at den
vii forløbe fint og uden
,vasnigekrblhdtøCarl
Sorensen og B. Høgsaa. Likviditeten er god i øjeblikket pa pengemarkedet, og vi har en stor og
trofast aktionærkreds . Hovedparten af y ore aktier er lokale
hænder , og vi har en lang ekspektanceliste købere til y ore aktier
- også udenbys. Vi ser naturligvis
heist, at så mange som mulig af
de nye aktier bliver afsat i vort
virkeom råde.
Den stærkt stigende aktivitet i
erhvervslivet i byen og oplandet
har medført en naturlig og
lig forøgelse of yore forretninger.
Hedge banklovens bestemmelser
skal en banks egenkapital til enhver
tid andrage mindst ti pct. af de
samlede og garantiforpligtelser. Disse bestemmelser opfylder
Horsens Bank fuldtud, men med
den rivende udvikling, vi er inde
og som vi naturligvis håber vii
fortsætte , kan vor egenkapital aktiekapital plus reserver - ikke
følge med, selv om vi hvert ar
henlægger betydellge beløb til yore
reserver.

Pligt at følge udviklingen
Den fremgang, vi er inde
og de senere ars kraftige balancestigning, tvinger os simpeithen til at udvide aktiekapitalen, og det er da også hensigten at sage at få, en ny bemyndigelse til udvidelse af aktieka-

pitalen på, den kommende
generalforsamling . Aktieudvidelsen
er ikke en feign af den
påtænkte udvidelse af filialnettet,
men skal sec som et naturligt
led i udviklingen og 1
fboersatækunl j
kundekredsen så godt og elf ektivt som muligt.
Vi har pligt til at følge udviklingen op og prove at imødekomme det store og stigende kapitalbehov fra såvel erhvervslivet som
den offentlige sektor. Vi vii gerne
slå fast, at aktieudvidelsen ikke
sker af hensyn til banklovens bestemmelser, men først og fremmest
af hensyn til vor store kundekredS
og for at opfylde vor vedtægtsbestemte formal: „at lette pengeomsætningerne til handelens,
håndværkets , industriens og agerdyrningens fremme".

