
Aktivbanken
fire østjyske

Det fusionerende bankselskab har nu erhvervet sig en ejendom forFredericia-området

Ved off entliggørelsen  for kort tid
siden om planerne om en sammen-
slutning af de fire østjyske banker,
Horsens Bank A/S, Kolding

Folkebank A/S. Bank—A/S Kolding Laane-
og Diskontokasse og A/S Veile Bank
til Aktivbanken A/S, bleu der givet
meddelelse om, at den nye bank vile
gå  ind for at blive repræsenteret  også
i Fredericia-området .

I dag foreligger meddelelse om, at
denne målstning nu star over for
at blive realiseret. Et udvalg, nedsat
af de fusionerende banker, har ar-
bejdet med planer om fremskaffelse
af lokaler såvel  i Fredericia by som
dennes naturlige opland. Et

foreløbigtresultat af dette arbejde, som er
foregået  i samarbejde med en kreds
af interesserede Fredericia-borgere,
foreligger nu.

Forhandlingsudvalget oplyser, at
man har erhjervet ejendommen Go-
thersgade 8 i Fredericia til overta-
gelse i januar 1971. Af en tidligere
meddelelse fremgik, at Aktivbanken
A/S til afdelinger under den nye

Fredericia-bank  yderligere har erhvervet
ejendom 1 Skrbk og grund i Tau-

lov, ligesom der med Bankdata i Er-
rase er truffet aftale om leje af
banklokaler, der indrettes i forbin-
delse med en projekteret udvidelse
af datacentralens bygning.

Tegningsret til aktier
Aktivbanken har således klart til-

kendegivet, at den er indstillet på en
bankmæssig dkning af hele Frede-
ricia-området allerede fra starten.
Den nyerhvervede ejendom er velbe-
liggende. Den opfylder ganske vist
ikke i la ngden kravene til lokaler af
passende størrelse, men det har
ret væsentligt , at den nye bank kan
åbnes så hurtigt som muligt.

De nævnte fredericianere har vist
en betydelig interesse for planernes
realisation, fordi man finder det af
stor betydning, at området igen kan
betjenes bankmssigt af en stor pro-
vinsbank med vedtægtsmæssig  sik-
ring af lokal repræsentation i ledel-
sen.

Pa det konstituerende mode i Ak-
tivbankens bankråd  vil der blive ind-
valgt repræsentanter for Fredericia-

området, og på den første ordinære
generalforsamling i Aktivbanken vil
der blive stillet forslag om valg af
et lokalråd i Fredericia i lighed med
hvad der bliver tilfældet i de tre an-
dre østjyske købstæder.

Ef ter hvad der oplyses over for os,
vil der ved de forestående kapital-
udvidelser i de fusionerende banker
i videst muligt omfang blive givet
interesserede i Fredericia-området
adgang til at købe tegningsretter til
aktier i den nye bank. Ombygningen
af lokalerne i Gothersgade vil blive
påbegyndt umiddelbart efter overta-
gelsen og forventes afsluttet på kort
tid. En direktør for den nye hank i
Fredericia udnvnes sparest.
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