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Kreditbanken planlægger at åbne en afdeling i Tønder i foråret 2013. Der bliver tale 
om en full-service-afdeling for både privat- og erhvervskunder. 
 
4 gode grunde til at åbne afdeling i Tønder 
Den første gode grund er markedssituationen i Tønder. For med ca. 40.000 indbyggere i Tønder 
Kommune er der plads til en stærk, sønderjysk lokalbank.  
 
Den anden gode grund er, at en afdeling i Tønder matcher Kreditbankens ønske om at være 
sønderjydernes lokalbank. Specielt nu, hvor Tønder Bank er lukket, er det naturligt at supplere 
med en afdeling i Tønder. Med afdelinger i Sønderjyllands 4 store byer vil banken kunne 
markere sig som det sønderjyske alternativ.  
 
Den tredje gode grund er, at Kreditbanken tillægger det stor betydning, at banken i forvejen har 
en hel del kunder i området og i øvrigt har fået mange opfordringer til at åbne en afdeling i 
Tønder. Og for det fjerde, vurderer banken, at dens værdier og forretningskoncept også vil passe 
til Tønder. Det indebærer, at banken vil åbne en full-service-afdeling, hvor såvel kasse som 
rådgivning er en del af konceptet.  

 
Planlægger at åbne afdeling 
Kreditbanken melder klart ud om 2 forudsætninger for at åbne. Den ene er, at banken kan sammen-
sætte et stærkt medarbejderhold med hovedvægten på lokale kræfter. Og den anden er, at banken 
kan finde det helt rigtige domicil. Det er overbevisningen, at banken vil lykkes med begge dele.  
 
Økonomisk effekt 
På den længere bane vil en afdeling i Tønder få positiv effekt på bankens indtjening. På den 
kortere bane vil afdelingen påføre banken ekstra omkostninger, men ikke med betydelig effekt 
for bankens samlede drift. Afdelingen i Tønder indarbejdes i banken budgetforudsætninger for 
2013, og banken vil offentliggøre sine forventninger til 2013 den 19. februar 2013 i forbindelse 
med bankens offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelsen for 2012.   
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