
                                                                                              
 

PRESSEMEDDELELSE 
 

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos ønsker sammenlægning  

Med baggrund i den stigende finansielle regulering og de mere komplekse, administrative opgaver har 

Faster Andelskasse og Andelskassen Oikos valgt at en sammenlægning vil være til gavn for begge parter. 

Netop andelstanken har været en af drivkræfterne i den konstruktive og positive dialog, der har været 

mellem bestyrelserne i de to andelskasser i forbindelse med arbejdet omkring sammenlægningen. Det har 

desuden været afgørende for begge andelskasser at bevare begge navne (Faster og Oikos) i fremtiden, som 

to seriøse og troværdige brands i Danmark. 

Ligeledes har begge andelskasser en utrolig stor kundetilfredshed, som et godt fælles grundlag for 

fremtiden. 

Bestyrelsesformand for Andelskassen Oikos Ivor P. Jørgensen fortæller: ”Det er nok ingen hemmelighed 

hverken i den finansielle sektor eller hos Andelskassen Oikos’ kunder, at vi har været udfordrede på vores 

kapital og at vi ligeledes har fået stor opmærksomhed ved Finanstilsynet de seneste år. Vi betragter det 

derfor som rettidig omhu, at søge en samarbejdspartner for fremtiden af hensyn til vores loyale 

andelshavere og kunder. Denne samarbejdspartner fandt vi i Vestjylland nemlig Faster Andelskasse, som 

kunne se værdien af vores stærke brand og dygtige medarbejdere - afspejlet i vores kunders loyalitet - som 

også ønskede at videreføre navnet Andelskassen Oikos.” 

Faster Andelskasses bestyrelsesformand Poul F. Jensen fortsætter: ”Det var netop de positive værdier 

omkring Andelskassen Oikos som tiltrak os. Vi fandt ud af, via møder og dialog, at selvom vi har stærke 

rødder i det vestjyske og ikke mindst i lokalområdet, var der mange tiltrækkende forhold ved Andelskassen 

Oikos. Deres unikke tankegang omkring medmenneskelighed og bl.a. socialt udsatte og udviklingslande, 

ligger os slet ikke fjernt.  

Vi fandt via samtalerne ud af, at vi godt kunne se en fælles model, hvor vi fandt det bedste fra begge 

andelskasser, og samtidig tog hensyn til de store samfundskrav der er til pengeinstitutters etik og moral. 

Derved kan vi skabe en endnu bedre andelskasse, som via en sund drift tjener tilstrækkeligt til at sikre 

overlevelse i forhold til bl.a. kapitalkrav for sektoren, men også har fokus på vores værdier. Ligeledes er det 

en stor glæde, at Allan Andersen fortsætter som daglig leder i Oikos til gavn for andelshavere og kunder, 

som derved ikke vil opleve ændringer” 

Bestyrelserne for begge andelskasser er enige om, at sammenlægningen er et positivt tiltag for bevarelsen 

af arbejdspladser og for at give tryghed til andelshaverne og kunderne. 

Næstformand for Andelskassen Oikos Kim Valbum indtræder i bestyrelsen for Faster Andelskasse. 

Bestyrelsen bliver derved udvidet med en person. 

Bestyrelsesformand for Faster Andelskasse Poul F. Jensen fortsætter som formand i den sammenlagte 

andelskasse. 

Jan Kirkensgaard fortsætter som adm. direktør for den sammenlagte andelskasse. 



                                                                                              
 

Der indtræder seks personer fra Andelskassen Oikos i Faster Andelskasses repræsentantskab således at 

repræsentantskabet bliver på i alt 24 medlemmer.  

Hovedkontoret for andelskassen vil efter sammenlægningen være i Astrup, hvor direktionen og 

administrationen vil være. 

Andelshaverne i Andelskassen Oikos vil automatisk blive andelshavere i Faster Andelskasse. Både 

andelshavere og kunder i Andelskassen Oikos vil modtage en nærmere orientering, når betingelserne for 

sammenlægningen er opfyldt. 

Der er tale om en betinget sammenlægning, som skal: 

 Fremlægges for repræsentantskabet i Andelskassen Oikos 

 Fremlægges for repræsentantskabet i Faster Andelskasse 

 Godkendes på generalforsamling i Andelskassen Oikos 

 Godkendes på generalforsamling i Faster Andelskasse 

 Godkendes af Finanstilsynet 

Hvis sammenlægningen vedtages på ekstraordinære generalforsamlinger i Andelskassen Oikos og Faster 

Andelskasse, og Finanstilsynet giver tilladelse til sammenlægningen, forventes den gennemført lige inden 

jul. 

 

For yderligere information og kontakt henvises til: 

 

Faster Andelskasse    Andelskassen Oikos 

Direktør Jan Kirkensgaard    Direktør Allan Andersen 

Direkte: 2040 7667    Direkte:  3144 3766 

E-mail:   jki@faster.dk    E-mail:    allan.andersen@oikos.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jki@faster.dk


                                                                                              
 

1. Bilag til pressemeddelelsen 
 

Udvalgte resultatposter fra årsrapporten 2018 Faster Andelskasse Andelskassen Oikos 

Tal i 1.000 kr.   

Netto rente- og gebyrindtægter 15.261 4.089 

Udgifter til personale og administration 13.323 3.855 

Af- og nedskrivninger på immaterielle og 
materielle aktiver 

316 154 

Kursreguleringer 660 -85 

Andre driftsindtægter 141 1.802 

Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender 267 548 

Resultat før skat 2.148 1.247 

Skat af årets resultat 65 272 

Årets resultat 2.083 975 

 

 

Udvalgte balanceposter fra årsrapporten 2018   

Tal i 1.000 kr.   

Samlet udlån 152.029 61.114 

Obligationer til dagsværdi 114.867 4.161 

Samlet indlån 276.655 97.225 

Puljer 19.377 0 

Andelskapital 2.736 5.628 

Opsparet overskud 53.535 3.271 

Efterstillede kapitalindskud 0 1.250 

Egenkapital i alt 56.659 9.017 

Aktiver, I alt  363.422 109.327 

   

Nedskrivnings- og hensættelsessaldi, i alt  5.977 2.382 

Antal medarbejdere omregnet til 
fuldtidsansatte 

10,0 3,0 

 


