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Formandens mundtlige beretning 

Generalforsamlingen den 25. marts 2020 

På grund af omstændighederne med den eskalerende corona-virus og dermed Covid-19-pandemi og 

forbuddet mod offentlige forsamlinger over 10 personer er der en væsentligt mindre deltagelse til årets 

generalforsamling, men jeg vil alligevel byde alle velkommen. Som dirigenten nævnte, er det dog glædeligt, 

at så mange har valgt at afgive fuldmagter til bestyrelsen og stemme, hvorved den reelle deltagelse i dag 

dermed er betydelig. Jeg vil allerede nu takke aktionærerne for den opbakning de dermed viser 

bestyrelsen. 

Udlånsvækst og kursgevinster gav det bedste resultat i GrønlandsBANKENs historie i 2019, det betegner 

bestyrelsen som tilfredsstillende. Jeg vil komme tilbage til regnskabet om lidt, og bankdirektør Martin 

Kviesgaard vil også senere gennemgå bankens årsrapport mere detaljeret.  

Jeg plejer fra denne plads at kommentere på udviklingen i vores omverden i det forgangne år og som også 

påvirker vores kunders og vores eget virke. På grund af den helt særlige situation, som verden står i, vil jeg 

dog tillade mig at reducere min gennemgang af udviklingen omkring os i 2019 og i stedet henvise til den 

fyldige samfundsrapport, der er indeholdt i årsrapporten.  

Der er ingen tvivl om, at det som fylder mest lige nu, er pandemien med corona-virussen. Hvor meget den 

kommer til at betyde for udviklingen i verdensøkonomien i år er svært at sige, men markederne er med 

sikkerhed påvirket ligesom millioner af mennesker. På baggrund af de kursudsving vi har været vidne til på 

de internationale børser, kan man konstatere, at vi skal tilbage til finanskrisen i 2008/2009 eller endnu 

længere, for at se noget der ligner.  

Jeg vil vende blikket mod os selv og efterfølgende se lidt på, hvordan vi ser den nærmeste fremtid.  

GrønlandsBANKEN kom ud af 2019 med et resultat på 150,5 mio. kroner før skat, hvilket er det bedste i 

bankens 52-årige historie.  

Der er ingen tvivl om, at 2019 var endnu et travlt år i GrønlandsBANKEN. Bankens markedsposition var 

stærk. Ja vi har faktisk aldrig haft så mange penge ude at arbejde i samfundet, som vi fik i 2019.   

Vi tillader os at tolke det som, at banken er konkurrencedygtig og at vi leverer et attraktivt produkt til 

borgere og virksomheder i Grønland. Samtidig søger vi at fastholde bankens omdømme på et højt niveau. 

Vi kan se i de undersøgelser, der laves, at vi har et godt omdømme og det skal jo særligt ses i lyset af, 

hvordan sektoren, som helhed, kæmper med omdømmet i disse år.  

Vi tror på, at vores vision om at være til gavn for Grønland og konstant have fokus på forretningsudvikling 

giver værdi og vi mener, at det bliver anerkendt og kunder kvitterer for det ved at lægge deres forretninger 

i banken. Eksemplerne er mange og særligt arbejdet med boligprojekter, flere tusinde Qimatut-pensioner 

og mange miljø- og Illuga-lån er noget der skaber værdi.  

Jeg ved også, at det har givet en massiv travlhed i banken. Så jeg skal særligt takke medarbejdere og ledere 

i banken for at have ydet en ekstraordinær indsats. I er afgørende for de seneste års flotte resultater. Jeg 

ved også, at der er travlhed med at drive og forandre banken i skyggen af corona-virussen og de 

udfordringer det giver. Men udover den umiddelbare usikkerhed, som er betydelig, så mener vi at 

mulighederne for udvikling stadig på lidt længere sigt må forventes at være gode. Så det bliver både 

spændende at være en del af udviklingen hos os selv, men også at være en del af udviklingen af Grønland 

efter corona-krisen. 
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GrønlandsBANKEN havde i november måned besøg af Finanstilsynet. Deres tilsynsrapport har banken 

offentliggjort tidligere på måneden, og direktionen har i den sammenhæng kommenteret, at banken i 

årsrapporten har taget højde for de påbud om nedskrivninger, der er givet og at banken er i gang med at 

efterleve øvrige givne påbud.  

Der er ingen tvivl om at banken, ligesom andre banker, der har haft besøg i 2019, har oplevet en 

opstramning i Finanstilsynets vurderinger af eksponeringer og den administrative praksis. Det er ikke alt vi 

synes er helt rimeligt i.f.t. bankens størrelse og dokumenterede stabile drift igennem mange år, men vi 

tager det naturligvis til efterretning og retter ind efter Finanstilsynets anvisninger.  

Som SIFI-udpeget pengeinstitut siden 2017 har SIFI-statussen betydet, at bankens ledelse løbende vurderer 

kapitalstrukturen. Her er hensynet til myndighedernes forventninger til, hvordan et pengeinstitut skal være 

kapitaliseret nu og i fremtiden væsentligt. Derudover er der behovet for at have kapitalmæssige muskler til 

at kunne deltage i kreditgivningen i Grønland. 

Som det blev meddelt i fondsbørsmeddelelse den 18. marts, har bestyrelsen foreslået at annullere det 

udbytte til aktionærerne på 30 kr. pr. aktie, som er anført i årsrapporten. Som det kan ses i årsrapporten, 

udgør bankens solvensprocent 22,5, såfremt et udbytte var udbetalt. Vi vil senere vise de 

regnskabsmæssige konsekvenser af annulleringen af udbytte, men solvensprocenten stiger hermed til 23,4.  

Som nævnt i fondsbørsmeddelelsen har bestyrelsen vurderet, at i den nuværende situation er det 

afgørende væsentligt, at sikrer maksimal egenkapital-styrke, for at kunne understøtte de grønlandske 

virksomheders kreditbehov i lyset af den usikre situation. Derfor vælger vi at annullere udbyttet for året. 

Bestyrelsen har også i nævnte fondsbørsmeddelelse oplyst, at der er mulighed for, at der kan indkaldes til 

en ekstraordinær generalforsamling senere på året med henblik på udbyttebetaling, såfremt situationen 

bedres og kapitalbehovet reduceres.  

Bankens ledelse har vurderet påvirkningen på bankens drift- og kredit-tabsforventninger i lyset af 

situationen. Herunder er der kigget på andre aktiver og særligt risikoen for kursreguleringer af 

værdipapirer. Basisdriften kan derudover påvirkes, hvis udlånsmængden falder, som følge af lavere 

samfundsaktivitet. Alle disse forhold er vurderet med udgangspunkt i et scenarie med en markant 

påvirkning i ca. 5 måneder frem og dermed med udgangspunkt i at turistsæsonen i realiteten kan være 

tabt.  

Resultat-estimatet er dermed i fondsbørsmeddelelsen den 18. marts ændret fra et forventet årsresultat på 

kr. 120-140 mio. før skat, til et forventet årsresultat på 80-130 mio. før skat. Det viser dermed også den 

usikkerhed, der er i vurderingen af konsekvenserne, men også at vi vurderer driften som ganske robust.  

Vi vurderer også, at selvom Grønland rammes, og særligt turistbranchen, så er Grønlands økonomiske 

stilling dog relativt gunstig.  

De væsentligste stabiliserende forhold er det danske bloktilskud, som markant stabiliserer den samlede 

økonomi, ligesom den store offentlige sektor og de store og stærke offentligt ejede selskaber har en 

stabiliserende virkning.  

Corona-situationen vil påvirke den økonomiske udvikling i Grønland, men hvor meget er usikkert lige nu.  

Copenhagen Economics har regnet på dette for banken. Turismen udgjorde i 2019 beskedne 1,9% af BNP 

og med multiplikatorvirkninger er det sandsynligt at væksten i BNP falder fra de tidligere forventede ca. 3% 

i 2020 til tættere på 0. Der er dog ingen tvivl om, at de massive hjælpepakker, som netop nu introduceres, 

vil være af stor betydning. Samtidig er fødevareeksporten fra fiskeindustrien endnu ikke væsentligt 
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påvirket. En vis afsmitning til andre brancher må dog forventes og et estimat for BNP vil antagelig først 

kunne laves når der bliver større klarhed. Fra denne plads er det dog væsentligt at minde om 

væsentligheden af at finansieringen af hjælpepakker ikke sker på en måde, så man i forsøget på at hjælpe 

én branche flytter for stor en del af regningen over på en anden branche.  

Andre sektorer kan og må forventes at kunne blive påvirket, men umiddelbart så vurderer vi at Grønland er 

et godt sted at være, og særligt i en økonomisk henseende, når en verdensomspændende krise udfolder 

sig. En erfaring vi i øvrigt også fik under finanskrisen for ca. 10 år siden. 

Når situationen har normaliseret sig, og hvornår det sker er selvfølgelig usikkert, så forventer vi at se 

aktivitet, som følge af de igangsatte lufthavnsbyggerier og følgeinvesteringer i infrastruktur og nye 

erhvervsmuligheder. Vi må indrømme at den økonomiske sigtbarhed er faldet markant, men vi vurderer 

trods alt, at der på lidt længere sigt fortsat er gode muligheder for udvikling af Grønland. Det vil også give 

sig udtryk i, at bankens traditionelle forretning fortsat kan ses som stærk, selvom udviklingen i 2020 

naturligvis er med større usikkerhed.  

Senere på dagsordenen skal generalforsamlingen behandle et aktionærforslag om at bankens bestyrelse 

opfordres til at rette henvendelse til BankNordik om fusion eller andet forpligtende samarbejde. Der er fra 

samme aktionær også et forslag om, at banken skal opkøbe egne aktier i betydeligt omfang. Jeg vil under 

dagsordenspunktet redegøre for, hvorfor bankens bestyrelse har anbefalet, at der stemmes nej til begge 

forslag. 

Banken fik i 2019 en pris for sin CSR-rapportering. Det var en kåring af de bedste rapporteringer fra små og 

mellemstore virksomheder til Global Compact. Det er en flot anerkendelse for det arbejde, der er lagt af 

medarbejderne, til gavn for Grønland. Den seneste rapportering om CSR kan læses i ”Redegørelsen om 

GrønlandsBANKENs samfundsansvar i 2019” på bankens hjemmeside. På hjemmesiden er der også 

redegjort for, hvordan vi forholder os til ”Anbefalinger for god selskabsledelse”.   

GrønlandsBANKENs direktion har i 2019 bestået af bankdirektør Martin Kviesgaard. I henhold til Lov om 

Finansiel Virksomhed, skal formandens beretning indeholde en redegørelse for aflønningen af 

virksomhedens direktion. Aflønningen udgjorde 3,254 mio. kr. i 2019 mod 3,194 mio. kr. i 2018. Lønpakken 

består af løn inkl. pension, ferie-frirejse og fri bil, telefon og internet efter gældende regler i Grønland. 

Udover lønpakken, er der for året beregnet en fratrædelsesforpligtelse på kr. 271.000, som kun under 

nogle givne forudsætninger kan komme til udbetaling, såfremt direktøren fortsat er ansat i en årrække. 

Inden jeg afslutter bestyrelsens beretning, vil jeg benytte lejligheden til at rette en stor tak til bankens 

mange kunder, der har valgt at lægge deres forretninger hos os og også tak til de mange 

forretningsforbindelser og ikke mindst til bankens aktionærer for et godt og konstruktivt samarbejde i det 

forgangne år.  

Ifølge vedtægterne afgår Kristian Frederik Lennert, Maliina Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft fra 

bestyrelsen, da deres valgperioder slutter. Bestyrelsen foreslår genvalg af Kristian Frederik Lennert, Maliina 

Abelsen og Peter Angutinguaq Wistoft. Afslutningsvis vil jeg også takke mine bestyrelseskolleger for et godt 

og konstruktivt samarbejde.  

Lige nu fortsætter kampen mod corona-virussen i Grønland og selvom, der er nervøsitet overalt for, 

hvordan udviklingen bliver, så kan vi håbe at vi undgår de tragiske konsekvenser, som man ser i flere andre 

lande. Herfra skal vi sige tak for den store indsats der bliver gjort mange steder i samfundet for at dette 

undgås.   

Tak for opmærksomheden! 


