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PRESSEMEDDELELSE 

Juni 2020 

 

Fællesskab mellem pengeinstitutter bliver større og stærkere: 

Opendo-samarbejde udvider med tre nye banker 
 

Opendo, som blev stiftet i januar af syv danske pengeinstitutter, udvider nu partnerkredsen 

med tre, nye pengeinstitutter. Vestjysk Bank, Djurslands Bank og Frørup Andelskasse træder 

alle ind som medejere i Opendo, som sætter banker i stand til at tilbyde finansierings- og lea-

singløsninger gennem egne rådgivere. Til at sætte fart under udviklingen af Opendo er Jacob 

Bangsted Christensen, som kommer fra BMW Financial Services, ansat som administrerende 

direktør.  

 

Tre nye banker indtræder nu som partnere i Opendo, som er et fælleskab af pengeinstitutter, 

som vil tilbyde finansierings- og leasingydelser gennem egne rådgivere. Opendo blev etableret 

i januar af dengang syv pengeinstitutter og tidligere Totalkredit-topchef Troels Bülow-Olsen i 

spidsen. 

 

Vestjysk Bank, Djursland Bank og Frørup Andelskasse træder ind i partner- og ejerkredsen i 

Opendo, som i forvejen består af Jutlander Bank, Den Jyske Sparekasse, Sparekassen Sjæl-

land-Fyn, Frøs Sparekasse, Danske Andelskassers Bank, Sparekassen Vendsyssel og endelig 

Købstædernes Forsikring, som sikrer, at alle Opendos leasing-aftaler er forsikrede. 

 

”Siden vi startede i januar, har der, trods en mellemliggende corona-krise, været stor inte-

resse fra både potentielle nye medlemmer og samarbejdspartnere, som deler vores vision om 

at udnytte pengeinstitutternes stærke og brede distributionskraft til at tilbyde finansiering på 

egne bøger,” siger Troels Bülow-Olsen, som er bestyrelsesformand i Opendo og tidligere top-

chef for Totalkredit. ”Opendo er en ’start-up’ og et fælleskab for dem, der deler denne vision, 

og det er mig en stor glæde at byde Vestjysk Bank, Djurslands Bank og Frørup Andelskasse 

indenfor, så vi på den måde udvider vores distributionskraft og udviklingskapacitet endnu 

mere.” 

 

Fremtidens finansiering er på ’egne bøger’ 

Hos de tre nye partnere er det især udsigten til et stærkt partnerskab, nye forretningsområder 

og muligheden for at trække leasing ind på egne bøger, der har været medvirkende til at gå 

ind i Opendo-fællesskabet: 

 

”Vi tror på, at det stærke partnerskab og samarbejdet mellem pengeinstitutter, som er funda-

mentet i Opendo, vil være med til at skabe ny forretning til vores bank,” siger Jan Ulsø Mad-

sen, der er administrerende direktør i Vestjysk Bank. ”Når vi står sammen med andre 
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pengeinstitutter, og lægger vores kræfter sammen, så vil det være muligt at udvikle helt nye 

forretningsområder og spændende nye produkter til vores kunder.”   

 

Lars Møller Kristensen, administrerende direktør i Djurslands Bank, siger om deres valg om at 

indtræde i Opendo-samarbejdet: ”Som lokalt pengeinstitut er en væsentlig del af vores forret-

ningsmodel, at vi indgår i en række samarbejdsrelationer med stærke partnere – og gerne 

partnere, hvor vi kan blive medejere af den fælles forretning. Jeg tror, at vi med det nye part-

nerskab med Opendo, kan være med at udvikle de produkter, som vores kunder efterspørger 

nu og ikke mindst i fremtiden, hvor det at have brugeradgang til en bil, en computer eller an-

dre forbrugsgoder er vigtigere end absolut at skulle eje dem.” 

 

Hos Frørup Andelskasse har man, gennem et års tid, prøvet kræfter med at udbyde leasing på 

’egne bøger’, og direktør Jesper Hansen ønsker at styrke denne udvikling med sit partnerskab 

med Opendo: ”Vores kunder har vist stor interesse for vores egne leasing-produkter, og vi øn-

sker gennem Opendo at blive endnu stærkere på dette område. Vores erfaringer fra bl.a. To-

talkredit viser, at når vi som pengeinstitutter går sammen, så kan vi med gode kolleger løfte 

os selv op på helt nye niveauer og sammen fremtidssikre vores forretninger.” 

 

Vestjysk Bank, Djurslands Bank og Frørup Andelskasse indtræder som partnere i Opendo ved 

udgangen af maj 2020 og indtræder som medejere på samme betingelser som de oprindelige 

initiativtagere. I forbindelse med udvidelsen af ejerkredsen indtræder Jan Ulsø Madsen som 

bestyrelsesmedlem. Han afløser Lars Petterson, som er ordførende direktør Sparekassen Sjæl-

land-Fyn, og som efter at have været en central del af udviklingsforløbet, nu ønsker at give 

stafetten videre.  

 

Ny Opendo-direktør er erfaren leasing-mand med bankbaggrund  

Udover at tage imod nye partnere i Opendo, er de første travle måneder af virksomhedens le-

vetid også gået med at finde den rette administrerende direktør for Opendo. Det har fra star-

ten været planen, at Troels Bülow-Olsen efter udviklings- og opstartsfasen skulle give direktør-

stafetten videre og i stedet selv indtage rollen som bestyrelsesformand for Opendo 

 

Valget er faldet på Jacob Bangsted Christensen, som har været hos BMW Financial Services si-

den 2005, og om nogen set den eksplosive udvikling i end of ownership, som bl.a. betyder, at 

næsten halvdelen af alle nye, danske biler i dag bliver leaset. Han ser store muligheder i den 

distributionskraft, som de deltagende pengeinstitutter sammen repræsenterer:  

 

”Jeg har i 15 år været en del af en udvikling, hvor kundernes lyst til at eje er blevet mindre og 

mindre, og hvor mulighederne for, hvad der kan leases og lejes er større end nogensinde. Det 

afgørende i dag er distributionskraft, og det har pengeinstitutterne og deres mange kunderåd-

givere i den grad,” fortæller Jacob Bangsted Christensen om de Opendo-partnernes ca. 3.500 

bankrådgivere, som nu, gennem egne pengeinstitutter, kan udbyde leasing til næsten en mil-

lion kunder. 
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For yderligere information, kontakt: 

 

- Bestyrelsesformand Troels Bülow-Olsen, Opendo 

Tlf.: +45 29 99 07 04 

 

- Administrerende direktør Jacob Bangsted Christensen, Opendo 

Tlf.: +45 53 77 14 41 

E-mail: jbc@opendo.dk    

 

Se også vedhæftede faktaark om Opendo. 


