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SPAREKASSEN BALLING ÅBNER AFDELING I HOLSTEBRO 

 

Sparekassen Balling etablerer en ny afdeling i Holstebro. Afdelingen, der primært vil være rettet 

mod privatkunder, åbner den 10. august på adressen Jeppe Schous Gade 6 i det centrale 

Holstebro.  Lederen af den nye afdeling er ansat, og rekrutteringen af rådgivere til afdelingen er 

igangsat.  

  

Holstebro i vækst 

”Når vi har valgt at etablere en afdeling i Holstebro, hænger det sammen med, at Holstebro er et 

udpræget vækstområde, både lokalt og på landsplan, siger direktør Kurt Nielsen fra Sparekassen 

Balling. Det øger behovet for økonomisk rådgivning også på privatmarkedet, og i den forbindelse 

synes vi, at kunderne har fortjent et valg. For det er jo ingen hemmelighed, at de talrige fusioner i 

pengeverdenen har skabt nogle meget store pengeinstitutter. Netop derfor ønsker mange kunder 

at samarbejde med et mindre, lokalt og solidt pengeinstitut, der har de samme ydelser som "de 

store" men er meget mere fleksible, og hvor kunden, som en ekstra tryghed, er et kendt ansigt. 

Den måde vi driver forretning på, vil passe godt ind i Holstebro.” 

 

”Sparekassen har i forvejen afdelinger i Balling og Skive og etablering af en afdeling i Holstebro 

ligger således i naturlig forlængelse heraf, udtaler direktør Kurt Nielsen”, der videre oplyser, at 

direktøren for den nye afdeling allerede er ansat, og stillingsopslag på yderligere 4-5 rådgivere er 

effektueret. 

Garant-sparekasse  
Sparekassen Balling er en garant-sparekasse, hvilket betyder, at Sparekassen ikke har aktionærer 

der kræver et højt afkast af deres investering. Det gør at fokus ikke udelukkende er rettet mod at 

skabe det størst mulige overskud, men i mindst lige så høj grad at yde individuel og personlig 

rådgivning, med udgangspunkt i den enkelte kundes behov - især inden for privatområderne bolig, 

bil, pension, investering og forsikring, samt støtte op omkring lokale aktiviteter. 

  

Lokal handlekraft 
De enkelte afdelinger i Sparekassen har lokalt beføjelser til at træffe beslutninger, så man kan som 

kunde altid forvente et hurtigt og kompetent svar.  

 

En solid Sparekasse 
Sparekassen Balling er et særdeles velkonsolideret pengeinstitut. Med en solvensprocent på knap 

26 % og en solvensmæssig overdækning på hele 15 % i forhold til lovens krav, er sparekassen et af 

landets mest solide pengeinstitutter.   

 

 

   



 

Faktaboks:  

Sparekassen Balling Etableret 1914  

Afdelinger Balling og Skive 

Egenkapital 128 mio. kr.  

Solvensprocent 26 

Balance 666 mio. kr. 

 

Kontakt: Direktør Kurt Nielsen, mobil 40136824, kun@sparekassenballing.dk 

 


