
Ved fusionen af Horsens Landbobank og Aktivbanken ændrer
de to hidtige direktører  i Landbobanken stillingsbetegnelse.
Efter 1. januar n&ste ar Myer Soren Peter Hansen (t.v.) side-
ordnet regionsdirektør  for Horsens, Randers og Alborg, mens
Ole Poulsen Myer regionsdirektør i Aktivbankens Vejleregion.
(Arkivfoto: Povl Klaysen)

Massivt
ja til
lokal
bank-
fusion
Horsens Landbobank   Aktivbanken

Pa den anden
ekstraordinære  generalfor-
samling vedtog
aktionærerne i Horsens
Landbobank i gar ef-
termiddag med et
overvældende flertal at sige
ja til en sammenslut-
ning med Aktivbanken.

Over 200 aktionrer var
mødt frem for at fortælle, at
de godt ville godtage bestyrel-
sens oplæg til fusion med Ak-
tivbanken og i sidste ende for-
sikringsselskabet

Topdanmarkmed virkningfra 1.janu-
ar 1991.
Oplæget  drejede sig om at
udskille aktiviteterne i Land-
bobanken til et selvstndigt
datterselskab og derefter

aktierne til Topdanmark til
kurs 347.
På  en tidligere
ekstraordinærgeneralforsamling i de-
cember var der ikke mødt til-
str kkeligt mange

aktionærerop, såforslaget kunne ikke
vedtages. Men allerede den-
gang tegnede der sig et mas-
sivt flertal for

sammenlægningenaf de to banker.
Denne gang var der vsent-

ligt færre mødt frem. Men de
repræsenterede ialt 1390
stemmer eller knap 13 mill.
kr. i aktiekapital. Af den re-
præsenterede stemmeberetti-

gede aktiekapital stemte 99,9
procent ja. Det svarer til 97,1
procent af de repræsenterede
stemmer. Mere overbevisende
kan det vist ikke blive.

Klar tilkendegivelse
- Jeg synes, det var en klar

tilkendegivelse fra aktion-
rerne om, at vi kan gå videre
med planerne, fortæIler den
ene af direktørerne fra Hor-
sens Landbobank, Soren Pe-
ter Hansen:

- Det er altid rart at kunne
konstatere en sådan opbak-
ning, og det betyder, at Top-
danmark den 7. januar vil til-
byde alle aktionærerne at byt-
te deres nuværende Landbo-
bank-aktier til Topdanmark-
aktier i forholdet 10 til 3.

Omrokeringer
Der bliver ikke tale om af-

skedigelser ved sammenslut-
ningen, men der kan blive tale
om omrokeringer og tilbud
om beskftigelse i Aktivban-
ken.

De to bankers hovedafdelin-
ger i Jessensgade og

Søndergadeskal bevares og udvides
til også at omfatte et erhvervs-
center og en afdeling til speci-
el betjening af private kunder
og finanskunder. (life)
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