25. mars 2022

Frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í farna ári
Góðu partaeigarar og gestir,
Vælkomin til ársaðalfundin hjá BankNordik her í høvuðssætinum í Tórshavn. Eg havi glett meg til
at fáa møguleikan at greiða frá virksemi bankans í farna ári.
Í fyrsta partinum av frágreiðingini fari eg loyva mær at tosa eitt sindur búskapin – bæði her heima
hjá okkum og úti í heimi. Í hesum sambandi komi eg eisini stutt inn á tær aktuellu geopolitisku
hendingarnar, ið kunnu fáa ávirkan á virksemi hjá samtakinum. Síðani greiði eg nærri frá
virksemi bankans í farna ári og tað strategi, sum vit eru í holt við at fremja í verki.
Áhaldandi ótryggleiki hóast positiva búskapargongd
BankNordik hevur sum kunnugt virksemi á tveimum marknaðum. Hesir marknaðir verða týðum
lýstir sum opnir og lutfallsliga smáir búskapir. Tískil er týdningarmikið at tær strategisku avgerðir,
sum bankin tekur, hava útgangsstøði í marko-búskaparliga kontekstinum á hesum marknaðum.
Bæði Føroyar og Grønland eru komin lutfallsliga væl ígjøgnum Covid-19 farsóttina. Í Føroyum
hevur formaðurin í Búskaparráðnum lýst búskaparligu ávirkanina av farsóttini sum eitt “skart V”.
Hetta merkir at talan er um eina stutta búskaparliga niðurgongd, sum verður avloyst av einum
lutfallsliga stórum búskaparligum vøkstri, sum er hægri sammett við áðrenn farsóttina.
Grønlandski búskapurin hevði ikki afturgongd undir farsóttini. Hetta indikerar eitt ávíst
mótstøðuføri móti samfelagsbúskaparligum stoytum. Innanlendski eftirspurningurin við stórum
íløgum og privata nýtslan hava saman við blokkstuðlunum úr Danmark viga upp ímóti
afturgongdini í útflutninginum.
Føroyska bruttotjóðarúrtøkan er mett at verða hækkað við 8,2% í 2021, og er sostatt talan um
ein lutfallsliga stóran vøkstur. Bruttotjóðarúrtøkan er sostatt 5% hægri sammett við methøgu
bruttotjóðarúttøkuna í 2019 – her skulu vit hava í huga, at føroyska bruttotjóðarúrtøkan pr.
persón nú er hægri sammett við Danmark. Útflutningurin setir eisini met, og var 2021 fyrsta árið
har útflutningsvirði fór uppum 10 mia. kr.
Føroyingar eru sera aktivir á arbeiðsmarknaðinum. Tað sigst at Føroyar hava hægsta
arbeiðsmarknaðarfrekvensin við 84%. Harumframt er arbeiðsloysi einans 0,9% hóast føroyskar
fyritøkur hava nógvar útlendingar í starvi. Eisini er sett í verk ein sokallað “fast-track” skipan við
atliti til at hjálpa serliga hotellum og matstovuvinnuni at fáa arbeiðskraft – talan er um eina góða
skipan til forðan av fløskuhálsum.
Eisini í Grønlandi eru búskaparligu útlitini góð. Hóast búskaparvøksturin í Grønlandi ikki hevur
verið eins høgur sum í Føroyum, hevur Grønland seinastu árini haft áhaldandi búskaparligan
vøkstur. Undir farsóttini í 2020 var búskaparvøksturin í Grønlandi 0,9% meðan vøksturin í 2021
væntandi fer at liggja um 1,8%. Tað eru serliga 3 viðurskifti sum stuðla undir grønlendska
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búskapin – hesi eru privata nýtslan, almennar íløgur og blokkstuðulin úr Danmark. Positiv og
negativ sveiggj í búskapinum fylgja gongdini í útflutninginum.
Bankin virkar sostatt á marknaðum, har búskapurin er sunnur. Hetta inniber eisini at
búskaparstøðan hjá kundunum alt annað líka er góð, og at váðin fyri tapum er lítil. Tó eru eisini
avbjóðingar at hóma í havsbrúnni.
Tann góði búskaparvøksturin sum serliga føroyski búskapurin hevur haft seinastu árini er ikki
uttan avbjóðingar. Vit eiga at ansa væl eftir at búskapurin ikki gerst somikið heitur, at
príshækkingar køva vøksturin, og privati geirin gerst afturhaldandi við at fremja íløgur. Søguliga
lága arbeiðsloysi er eitt greitt tekin um at eftirspurningurin eftir arbeiðsmegi er størri enn útboðið.
Røðin við almennum íløgum er long og vælkend. Stóri vøksturin sum seinastu umleið 10 árini
hevur verið í almennum íløgum er eitt vandatekin. Tað er eitt tætt samband millum
konjunktursveiggj og sveiggj í almennum íløgum, og hetta samband hevur nakrar váðar við sær.
Almennar íløgur hava við sær at konjunktursveiggini vera sterkari – bæði positiv og negativ
sveiggj, umframt at almennar íløgur kunnu hava við sær at privati geirin heldur seg aftur við at
fremja íløgur ella at privatar íløgur verða útsettar. Búskaparráðið hevur í fleiri umførum ávíst at
hetta er eitt afturvendandi mynstur, og tað er breið semja um at langtíðarplanleggingin av
almennum íløgum kann gerast betur.
Hvørjum váðum fylgja vit í løtuni
Um eina løtu komi eg nærri inn á okkara ítøkiligu væntanir til hvønn týdning stríðið millum
Ukraina og Russland væntast at hava á bankan. Men fyrst nøkur fá orð um hvussu bankin sær
makrobúskaparligu myndina ófeft av hesum stríðið.
Covid-19 farsóttin verður ikki longur mett sum ein týðandi váði, ið væntast at fáa ávirkan á
framtíðar úrslitini hjá bankanum. Tó hevur bankin framvegis eitt vakið eygað við teimum
langtíðarárinum, ið farsóttin kann fáa. Fløskuhálsar tengdir at framleiðslu og logistikki hava
saman við einum broyttum mynstri í eftirspurninginum seinastu mánaðirnar havt við sær eina
søguliga høja inflatión. Og inflatiónin sær tíverri ikki út til at vera fyribils. Tískil vænta greinarar at
at marknaðarrentan í 2022 og 2023 fer at hækka – tó frá einum sera lágum støði.
Rentuhækkingar hava bæði jaligar og neiligar ávirkanir á ein peningastovn. Á jaligu síðuni
inniber ein hægri renta hærgi rentuinntøkur á útlánum. Tað skerst ikki burtur at rentumarginalurin
hjá bankanum hevur verið undir trýsti í fleiri ár, og tískil kann ein rentuhækking lætta um hetta.
Á neiligu síðuni inniber eitt hækkandi rentustøði eisini at mánaðarligu útreiðslurnar hjá okkara
kundum við variablult forrentaðum lánum hækka. Og teimum eru tað nógvir av – bæði innan
privatsegmentið og vinnusegmentið. Hóast flestu nýggju bústaðarlánini verða veitt sum
realkreditlán við fastari rentu, so hava føroyingar í langa tíð haft eina siðvenju at fíggja húsakeyp
við variabult forrentaðum bankalánum. Hóast rákið gongur ímóti realkredittlánum við fastari
rentu, so gongur enn ein rúm tíð til rentuhækkingar ikki longur hava við sær hægri útreiðslur fyri
kundarnar.
Hvat so við Ruslandi
Størsti óvissu-faktorurin í løtuni er Rusland. Hetta er galdandi fyri bæði politisku, trygdarligu og
búskaparligu óvissuna. Framferðin hjá Ruslandi mótvegis Ukraina hevur verið hørð og náðileys,
og aftursvarið frá Vesturheiminum og øðrum londum hevur verið væl samskipa. Revsitiltøkini
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hava til endamáls at skapa eina búskaparliga isolatión av Ruslandi, og eru av einum slíkum slag
sum sjálvdan er sæð áður.







Russiska bruttotjóðarúrtøkan er mett at falla við 15% í ár, og russiski rublin er longu fallin
við umleið 40% mótvegis amerikanska dollaranum
Sannlíkindini fyri at Russland ikke megnar at yvirhalda sínar gjaldsskyldur eru mett at
vera 65%
Russiski tjóðbankin hevur ikki atgongd til ein stóran part av sínum valuta-reservum
Russiskir peningastovnar sleppa ikki at fremja uttanlandaflytingar gjøgnum SWIFTskipanina
Ognir hjá russiskum ríkmonnum uttanfyri Russland vera fast-frystar
Eitt ótal av fyritøkum boykotta Rusland – eitt nú fyritøkur ið framleiða teknologi, logistik,
klæðir og dýrar merki-vørur av ymiskum slagi

Støðan millum Urkaina og Russland kann koma at raka serliga føroyska partin av virkseminum
hjá bankanum. Føroyar hava seinastu árini bygt upp ein lutfallsliga stóran útflutning til
Russlands. Talan er serliga um útflutning af pelagiskum fiski og laksi til russiska marknaðin, og
er Russland nú tann størsti útflutningsmarknaðurin hjá Føroyum. Í 2021 var útflutningsvirðið til
Russland umleið 2,3 mia. kr., svarandi til 23% av samlaða føroyska útflutninginum. Hóast
fiskaúrdráttir kunnu seljast á øðrum marknaðum, so skerst ikki burtur at prísurin á russiska
marknaðinum er hægri sammett við aðrar marknaðir.
Vit vita enn ikki við vissu hvat fer at henda við handilssambandinum millum Føroyar og Rusland,
men vit hava eina skyldu til at meta um týdningin av einum sokallaðum “worst-case” scenarie.
Eitt tílíkt worst-case scenarie inniber millum annað:
- at ongin útflutningur verður til russiska marknaðin
- at fiskivinnuavtalan millum Føroyar og Russland verður uppsøgd
- at føroysk skip ikki longur kunnu fiska í russiskum sjóøki
- at bann verður sett ímóti at russisk skip fiska í føroyskum sjóøki og brúka føroyskar
havnir
Búskaparráðið metir at føroyski búskapurin í einum slíkum worst-case scenarie kemur at hava
null-vøkstur í 2022 í staðin fyri ein vøkstur á 3,3% sum ráðið hevur fráboða. Pelagisk reiðaríðir
og virkir, útflytarar av laksi og reiðaríir sum eru tengd at fiskaríi í Barentshavinum fara væntandi
at fáa ein munandi lægri umsetning, meðan hækkandi oljuprísirnir vilja føra til at privatkundar og
føroyska vinnulívið sum heild fara at fáa hærgi orku-útreiðslur.
Væntast kann tískil at ávísir vinnukundar koma at fáa verri úrslit – og kanska reyð tøl á
botnlinjuni. Men tað jaliga í hesum sambandi er, at talan í størstan mun er um kapitalsterkar og
vælkonsolideraðar fyritøkur, sum væntast at megna at standa ímóti kreppuni inntil tær hava
fingið framt neyðgu tillagingarnar. Bankin væntar tískil ikki at Russiska innrásin í Ukraina fer at
hava við sær økt tap á útlánunum. Bankin fylgir sjálvsagt neyvt gongdini í stríðnum millum
Russland og Ukraina.
Gongdin og strategi
Nú vil eg koma nærri inn á gongdina hjá bankanum í farna ári, og ta strategi sum vit eru eru í
holtur við at fremja.

P/F BankNordik, Oknarvegur 5, Tórshavn, Færøerne, reg.nr. 10

Side 3

2021 var eitt hendingarríkt ár hjá BankNordik. Bankin megnaði at bøta um grundraksturin,
samstundis sum átøk vóru verksett ið hava til endamáls at flyta okkara samtak og okkara kundar
á eina meira burðardygga leið.
Ársúrslitið hjá samtakinum fyri 2021 var nøktandi og betri enn væntað við ársbyrjan. Positiva
gongdin stavaði í høvuðsheitum frá einum bøttum grundrakstri, søluni av danska virkseminum,
umframt afturføringum av niðurskrivingum. Í summar setti bankin í verk átøk, sum høvdu til
endamáls at bøta um inntjeningina og skerja kostnaðirnar. Hesi átøka hava longu haft sína
ávirkan á úrslitið fyri 2021, og koma eisini at hava positiva ávirkan á inntøkurnar komandi árini.
Størsta einstaka hendingin í 2021 var sølan av danska virkseminum til SparNord, sum í februar
varð avhendað við støði í eini góðari søluavtalu. Bæði sølutilgongdin og IT-konverteringin av
kundunum gingu sum ætlað, og vóru kundarnir formliga konverteraðir til SparNord í juni mánaða.
Til tess at tryggja at bankin eisini eftir søluna hevði ein skynsaman bygnað og at útreiðslurnar
vóru á einum hóskandi støði, hava vit framt eina væleydnaða umskipan av bygnaðinum hjá
samtakinum. Tað kemst ikki uttanum at slíkar bygnaðarbroytingar kunnu vera torførar at fremja,
tí tær raka okkara góðu starvsfólk. Tíverri hava vit verið noydd til at siga farvæl við nøkur
starvsfólk, meðan onnur hava verið noydd at tikið eitt eyka tak í hesum tíðarskeiðnum – og tað
eru vit sera takksom fyri. Harafturímóti er eisini greitt, at yvirskipaða endamálið við framdu
bygnaðarbroytingunum er at tillaga samtakið, soleiðis at vit eisini framyvir eru før fyri at standa
okkum í kappingini á marknaðunum – eitt endamál sum vit øll kunnu standa inni fyri.
Fokus á betur talgildar tænastur
Tað er ikki bert við at fremja innanhýsis bygnaðarbroytingar og umskipanir at vit síggja
møguleikar fyri at bøta um raksturin. Eitt annað týdningarmikið element er at nýta tøkni til at
optimera og automatisera okkara processir. Tað er ongin ivi um at vit øll hyggja inn í eina
framtíð, har talgilda dagsskráin kemur at fylla alsamt meira tá ræður um at geva kundunum
bestu upplivingina.
Arbeiðið við talgilding og effektivisering hevur tí verið ein natúrligur partur av málrættaðu
strembanini eftir at bøta um bæði kundanøgdsemi og toplinjuna. Hetta arbeiðið er framvegis eitt
av okkara stóru fokusøkjum, til tess at dríva eitt kappingarført og burðardygt virksemi. Tískil hava
vit í 2021 lagt stóran dent á at styrkja samanhangin millum betur kundaupplivingar og talgilding,
tí vit meta at júst hesin samanhangur er ein týðandi lykil til okkara virksemi framyvir.
Vit ganga eini framtíð ímóti, har vit í enn størri mun leggja dent á at skapa góðar talgildar
kundaupplivingar. Tað skal vera lætt at vera kundi í BankNordik samtakinum, og vit skulu bjóða
okkara kundum eina samanhangandi og lætt atkomuliga talgilda kundauppliving frá enda í
annan. Tískil leggja vit í løtuni stóran dent á at gera okkara innanhýsis processir og
mannagongdir so einfaldar sum gjørligt, og við at nýta robot-tøkni eru vit farin undir at
automatisera alsamt fleiri uppgávur. Umframt at hetta gevur eina skjótari avgreiðslu til gagns fyri
kundan og kundaupplivingina, hevur hetta eisini við sær ein meira effektivan rakstur.
Nýggjasta átakið á talgildu leiðini er verksetanin av einum nýggjum netbanka. Ein netbanki sum
væntandi verður týdningarmiklasta amboðið hjá kundunum til at fremja síni dagligu
bankaviðurskifti, og sum bankin tískil hevur lagt stóra orku í at menna. Nýggi netbankin byggir á
ein modernaðan og framtíðartryggjaðan platform, har kundarnir fáa eitt tíðarhóskandi snið og
funktiónir, sum geva einstaka kundanum eitt gott yvirlit og betur møguleikar fyri at avgreiða síni
peningaviðurskifti. Harumframt hevur nýggi platformurin, ið netbankin byggir á, góðar møguleikar
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fyri víðarimenning av tænastum og funktiónum, og kemur tískil at vera ein hornasteinur í
bankans áhaldandi menning og optimering af digitalu kundaupplivingini.
Samstundis sum talgilda rákið tekur seg alsamt meira fram er týdningarmikið at vit eisini leggja
dent á samskifti millum bankan og kundan, soleiðis at vit áhaldandi stuðla undir møguleikarnar
hjá kundanum at taka røttu fíggjarligu avgerðirnar. Eg eri sannførd um at BankNordik sum
peningastovnur hevur eina ábyrgd mótvegis kundunum til at veita eina ráðgeving, har hædd
verður tikin fyri langtíðar-áhugamálunum hjá kundunum. Hetta inniber eina moralska skyldu til at
gera tað sum má metast at vera til kundans besta, men eisini eina skyldu til at fyrireika kundan til
sjálvur at taka fíggjarligar avgerðir á einum upplýstum grundarlagi. Hetta skapar álit millum
partarnar, og er mennandi fyri kundan við atliti til sjálvur at taka ábyrgd fyri egnum
peningaviðurskiftum.
Arbeiðið við burðardygd ger mun
Sum ein sterkur veitari av fíggjartænastum kunnu vit í BankNordik ikki einans máta okkara úrslit
og framgongd við støði í økonomiskum lyklatølum. Tískil eru vit tilvitaði um at bankin hevur eina
skyldu til at stuðla undir umleggingina til eitt meiri burðardygt samfelag og burðardyggan búskap.
Eftir at veðurlags-nevndin hjá ST almannakunngjørdi teirra støðumeting um veðurlagsstøðuna i
2021 varð staðfest, at menninskjansligur aktivitetur og virksemi uttan iva hevur haft neiliga
ávirkan á veðurlagsstøðuna. Tískil mugu vit øll gera okkara til tess at minka um útlátið av
veðurlagsgassum. Í BankNordik hava vit møguleika til at stuðla undir at okkara kundar velja
burðardyggar loysnir, sum minka um útlátið.
BankNordik bjóðar longu í dag fleiri grønar tænastur, sum eggja kundunum til at velja grønar
loysnir. Til dømis lanceraði bankin í 2021 et nýtt grønt bústaðarlán við lagaligari rentu til kundar,
sum hita húsini við varandi orku. Bankin leggur sostatt dent á at stuðla undir umleggingina til eitt
meiri burðardygt samfelag, og arbeitt verður støðugt við at víðarimenna okkara tænastur og
ráðgeving innan hetta øki.
Bankin hevði í farna ári fokus á at upplýsa kundarnar um teir umhvørvisligu og búskaparligu
fyrimunir, sum burðardyggar loysnir hava. Eitt nú bjóðaði bankin til ymisk tiltøk eins og greitt varð
frá um nýbyggjarí, orkurenovering og grønar orkukeldur til bústaðin. Herumframt varð greitt frá
burðardyggum íløgum umvegis pod-cast kanalina hjá bankanum. Í BankNordik fara vit at halda
áfram við at greiða frá um burðardyggar tænastur og loysnir, og í hesum sambandi verður eisini
dentur lagdur á at útbúgva okkara starvsfólk innan hetta øki, til tess at tey hava førleikar til at
kunna veita eina holla og góða ráðgeving um burðardygd í sambandi við fígging og íløgur v.m.
Átøk til tess at minka um okkara árin á umhvørvi
Til tess at avmarka negativu árinini, sum bankans virksemi hevur á umhvørvið, fer bankin
framyvir at leggja enn størri dent á at minka um CO2 útlátið ið er tengt at bankans tænastum og
tí virksemi, ið bankin fíggjar. Burðardyggar íløgur gera sítt til at minka um CO2 útlátið í heiminum
og fer bankin eisini innan hetta virkisøki í størri mun at leggja seg eftir at hava eina meira
burðardygga kós. Sum liður í hesum arbeiði er bankin byrjaður at máta útlátið innan íløguøki, og
í hesum sambandi er gjørd ein virkisætlan fyri minking av CO2 útlátinum, ið stavar frá
íløguøkinum. Hetta er í tráð við viðmælini hjá “Forum for Bæredygtig Finans” um hvussu
fíggjargeirin kan viðvirka til at seta ferð á umstillingina móti einum meiri burðardyggum samfelag.
Komandi ár hevur bankin væntandi eisini eina slíka virkisætlan fyri minking av CO2 útlátinum
innan útlán.
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Innanhýsis verður eisini arbeitt við at tryggja eina positiva gongd í teimum umhvørvisligu, socialu
og leiðsluligu málsetningunum, sum bankin fyrstu ferð almannakunngjørdi í sambandi við
framløgu av ársrapportini fyri 2020. Í heyst tillagaði bankin ESG-málsetningarnar sum gjørdust
meira ambitiøsir og m.a. innibera at samtakið á seinasta lagi í 2025 ikki skal hava nakað útlát frá
olju- og benzinnýtslu. Í hesum sambandi hevur bankin sett í verk eina tilgongd at taka av benzinog diesel-bilarnar og væntandi verður komið á mál hesum viðvíkjandi við árslok 2022.
Herumframt hevur bankin sett í verk eina tilgongd við at umleggja frá fossilum brennievnum til
varandi orku í øllum bygningum bankans.
Økt fokus á javnstøðu í samtakinum
Sum fíggjarsamtak er BankNordik partur av eini vinnugrein, har javnvágin millum kynini á
leiðslustøði søguliga sæð hevur verið ein avbjóðing við tað at talið av kvinnum í leiðslustørvum í
fíggjargeiranum sum heild hevur verið lágt. Bankin er av tí fatan, at um arbeitt verður við at
tryggja eina javnvág millum kynini, so fáa vit ein enn betur banka við enn betur úrslitum. Tískil
leggja vit í samtakinum dent á at øll starvsfólk – óansæð kyn – fáa somu møguleikar fyri
menning og at átaka sær leiðarsstørv. Málsetningurin er at onki kyn skal vera yvirumboðað við
meiri enn 60% - hetta er galdandi fyri bæði leiðslustørv og kring um í deildunum.
Sum liður í hesum arbeiðið hevur bankin í farna ári verksett fleiri átøk, sum skulu tryggja at øll
starvsfólk í størri mun enn áður fáa neyðugu fortreytirnar fyri at menna seg og átaka sær nýggjar
uppgávur og avbjóðingar. Bankin hevur valt at almannakunngera lyklatalið fyri lønarmun millum
kyn, og hóast bankin veitir somu løn fyri sama arbeiði, so vísa tølini ein mun sum tað fer at
krevja eitt áhaldandi fokus til tess at javna aftur. Í hesum sambandi hevur bankin eyðmerkt nøkur
átaksøki, ið hava til endamáls at stuðla undir javnstøðuna og tryggja at førleikarnir verða nýttir á
besta hátt. Eitt nú verður mælt til at barnsburðarfarloyvi verður býtt javnt millum bæði foreldur,
eins og bankin veitir øktan flekksibilitet til starvsfólk við smáum børnum, í sambandi við
tilrættisleggjan av arbeiðstíðini.
Lønarpolitikkur
Áðrenn eg endi hesa frágreiðing skal eg stutt umrøða lønarpolitikkin hjá bankanum, og hvussu
hesin hevur verið útintur í farna roknskaparári.
Nevndin hevur í farna roknskaparári ikki framt nakrar broytingar í sjálvum rammunum í
lønarpolitikkinum.
Nevndin fær eina fasta samsýning, og fær tískil ikki tilluta nakra variabla ella úrslita-tengda løn.
Uppskot til nevndarsamsýning fyri 2022 verður viðgjørt sum eitt sjálvstøðugt punkt á hesum
aðalfundinum.
Eg kann í hesum sambandi nevna, at vísandi til at bankin eftir søluna av danska virkseminum er
vorðin ein minni banki, hevur nevndin eftir tilmæli frá samsýningarnevndini gjørt av at mæla
aðalfundinum til, at nevndarsamsýningin verður lækkað við 10%, eins og samsýningin til
formannin verður lækkað frá 3 grundar-samsýningum til 2,5 grundarsamsýningar og
samsýningin til næstformannin verður lækkað frá 2 grundar-samsýningum til 1,5
grundarsamsýningar. Eisini er avgerð tikin um at árliga lønin til forstjóran við virknaði frá 1. juni
2023 verður lækkað við 10%.
Sambært lønarpolitikkinum er møguleiki fyri at samtaksleiðslan – undantikið Kredittstjórin –
umframt fasta samsýning kunnu fáa tillutað variabla løn, sum árliga í mesta lagi kann svara til
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25% av føstu lønini frároknað eftirløn. Galdandi frá roknaksparárinum 2021 hevur nevndin gjørt
av, at samtaksleiðslan fær eina fasta samsýning, og tískil ikki fær tillutað nakra variabla ella
úrslitatengda løn.
Endi
So komu vit til endan á frágreiðing nevndarinnar um virksemi bankans í farna ári.
Vit kunnu hyggja afturá eitt hendingarríkt ár við góðum úrsliti, sum ger at mælt verður til eisini at
rinda serstakt vinningsbýti til partaeigararnar. Eg vil nýta høvi at takka øllum starvsfólkunum fyri
tykkara megnar avrik og eldhuga í eini krevjandi tillagingartíð. Bankin er væl fyri at ganga einum
nýggjum ári á møti, har fokus verður á at dríva ein lønsaman, kappingarføran og burðardyggan
banka, sum framhaldandi skapar virðið fyri okkara kundar, starvsfólk, partaeigarar og
nærsamfeløg.
Vegna nevndina vil eg takka tykkum partaeigarum og øðrum gestum fyri at tit møttu til aðalfundin
í dag og sýndu bankanum áhuga.
Tað hevur verið ein framíhjárættur at hava fingið møguleikan at vera við til at dríva BankNordiksamtakið í eitt ár, og eg ynski bankanum bestu eydnu og blíðan byr framyvir.

Takk fyri
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