
 
PROTOKOLL 

FRA 
MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SPAREBANK 1 SR-BANK 

TIRSDAG, 20. OKTOBER 2009 KL. 15.00 
 
Representantskapet i SpareBank 1 SR-Bank avholdt møte tirsdag, 20. oktober 2009 kl. 15.00 
under ledelse av representantskapets leder, Svein Kj. Søyland.  
 
Møtet fant sted på Quality Airport Hotel, Stavanger. 
 
Innkallingen var datert, 29. september 2009 og sendt til representantskapets, styrets og 
kontollkomiteens medlemmer samt til intern og ekstern revisor.  
 
 
Til stede var 36 medlemmer og innkalte varamedlemmer, henholdsvis: 
 

Frank Hoff Nilsen 
Brit Elisbeth Bratland 
Eyvin M. Olsen 
Arne Madland 
Robert Erlandsen 
Ragnhild Hegre  
Trygve Jacobsen 
Kristin Hedberg 
Randi Larsen Skjæveland 
Anders Jacobsen  
Knut Vassbø 
Olav Stangeland 
Lynn Atterås Erland 

Lars Gøran Ulriksen 
Georg Matre 
Leif Sigurd Fisketjøn 
Svein Kjetil Søyland 
Berit Rustad 
Leif Inge Slethei 
Torill Stave 
Magne Vathne 
Hanne Eik  
Linda Hapnes 
Frode Handeland 
Evy Tone Håland 
Astrid Saurdal 

Tor Ege 
Kirsten Siv Ellingsen 
Hanne Keth Qvale 
Margot Fauskanger 
Terje Johnsen  
Egil Fjogstad 
Alfred Ydstebø 
Egil Mønnich 
Siv Gausdal Eriksen 
Karl Endre Igland 
 
 
 

 
 
I tillegg møtte medlemmer fra styret og kontrollkomiteen samt representanter fra 
administrasjonen.  
 
Det var ingen merknader til innkalling og sakslisten. Møtet ble erklært for lovlig satt. 
 
Til å undertegnede protokollen sammen med representantskapets leder ble valgt  
Trygve Jacobsen og Siv Gausdal Eriksen.  
 
 
 
 
 
 
 
SAK 1  VEDTEKTSENDRINGER (1. gangs behandling)  
 



Styrets forslag til vedtektsendringer var sendt ut sammen med innkallingen til møtet.  
 
Adm. direktør Terje Vareberg orienterte.  
 
Ved lov av 19. juni 2009 nr. 60 ble det vedtatt en rekke endringer i regelverket for 
sparebankers virksomhet. Endringene ble satt i kraft med virkning fra 1. juli 2009.  
 
Styrets forslag til endringer av vedtektene ble gjennomgått i møtet. Det ble foreslått følgende 
endringer:  
 

� Grunnfondsbeviskapital endres til eierandelskapital i de kapitler som omtaler dette  
� Grunnfondsbevis endres til egenkapitalbevis i de kapitler som omtaler dette 
� Slette tekst i § 2-1 som ikke er relevant lenger 
� Slette tekst i § 3-4 som står i forskriften som det refereres til 
� § 5 - 1 - utvide antall styremedlemmer fra 6 – 8 til 7 – 9 
� § 5 – 1 endres fra 5 til 4 varamedlemmer.  Ny § 5 -4 om revisjonsutvalg, nå 

lovpålagt i lov og allerede opprettet i SpareBank SR-Bank  
� Ny tekst i § 6 – 1 om innføring av observatørpost i valgkomiteen.  
� § 9 -1 refererer nå til fin.virksomhetsloven § 2b - 18 i stedet for sparebankloven § 28 

om gaveutdeling og utbytte  
 
 
Vedtak:  
Forslag om vedtektsendring ble fremsatt. Vedtak fattes i neste møte.  
 
 
SAK 2  FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITALEN GJENNOM 

EMISJONER (1. gangs behandling) 
 
 
Adm. direktør Terje Vareberg redegjorde for saken og viste til utsendt saksdokument med 
styrets begrunnelse for forslaget om å forhøye eierandelskapitalen gjennom emisjoner:  
 
Styret foreslår overfor representantskapet å forhøye eierandelskapitalen gjennom følgende vedtak om 
emisjoner: 
 

1. Forhøyelse av eierandelskapitalen gjennom rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring 
BA – på  NOK 468.384.075  til tegningskurs 42,55 ved utstedelse av 18.735.363 nye 
egenkapitalbevis - Rettet Emisjon 1  

2. Forhøyelse av eierandelskapitalen gjennom en offentlig fortrinnsrettsemisjon på NOK 
236.271.750 til kurs 35,-  ved utstedelse av 9.450.870 nye egenkapitalbevis – 
Fortrinnsrettsemisjon 

3. Forhøyelse av eierandelskapitalen gjennom rettet emisjon mot Gjensidige Forsikring 
BA på NOK 49.442.550 til kurs 35,- ved utstedelse av 1.977.702 nye 
egenkapitalbevis. – Rettet Emisjon 2 

4. Forhøyelse av eierandelskapitalen gjennom en rettet emisjon mot ansatte i banken og 
dets datterselskaper med minimum NOK 25 og maksimum NOK 64.285.700 ved 
utstedelse av minimum 1 og maksimum 2.571.428 egenkapitalbevis -   
Ansatteemisjonen 

 
 



Begrunnelsen for emisjonsforslagene er at banken ønsker å styrke bankens 
kjernekapitaldekning, herunder gi grunnlag for at banken kan hente ytterligere fondskapital i 
markedet. I forhold til de rettede emisjoner mot Gjensidige Forsikring BA er begrunnelsen i 
tillegg at det er ønskelig å få inn en sterk, langsiktig eier med sammenfallende verdigrunnlag 
som banken. 
 
Emisjonene antas å ville gi grunnlag for at banken kan innhente ytterligere 
fondsobligasjonskapital i markedet. Samlet sett vil disse forhold bidra til at soliditeten styrkes 
til ønskelig nivå og vil ved utgangen av 2009 ventelig gi banken en kjernekapitaldekningen på 
mellom 9,5 og 10 prosent. 
 
Kapitalen fra Gjensidige og fortrinnsrettsemisjonen vil gi en sterk finansiell basis for banken 
og et godt grunnlag for normal utlånsvekst og styrket inntjening, også når den økonomiske 
aktiviteten tar seg opp fremover. 
 
Styret ser det videre som verdifullt at de ansatte i banken og dets datterselskaper gis anledning 
til tegne egenkapitalbevis gjennom en rettet emisjon og foreslår derfor en rettet emisjon i tråd 
med tidligere praksis.  
 
Bankens nøkkeltall for 1. halvår 2009 indikerer de forhold som har vært av vesentlig betydning for 
banken etter siste balansedag (tall for 1. halvår 2008 i parentes):  
 

• Resultat før skatt: 490 mill kr (515 mill kr). 

• Egenkapitalavkastning etter skatt: 12,6 % (13,1 %). 

• Netto tapsavsetninger: 209 mill kr (27 mill kr) 

• Netto renteinntekter: 756 mill kr (771 mill kr). 

• Netto provisjons- og andre inntekter: 451 mill kr (421 mill kr). 

• Netto avkastning på finansielle investeringer: 259 mill kr (74 mill kr). 

• Utlånsvekst hittil i år: 2,9 %. Utlånsvekst siste 12 mnd: 12,6 % (20,1 %) 

• Innskuddsvekst hittil i år: 2,6 %. Innskuddsvekst siste 12 mnd: -6,2 % (18,7 %). 

• Resultat pr grunnfondsbevis: 2,38 kr (2,49 kr) . 

• Kjernekapitaldekning: 7,0 % (7,5 %) 
 
For øvrig vises det bankens kvartalsrapport per 2. halvår 2009 samt børsmeldinger. 
 

Det ble videre gjennomført en grundig drøfting av kompensasjonsfondet i forbindelse med 
nye lovregler med virkning fra 1. juli 2009, hvor det ble innført en ny bestemmelse som skal 
tilgodese sparebankfondet ved emisjoner til høyere kurs enn bokført verdi. Formålet er å 
motvirke uberettiget utvanning av sparebankfondet. I følge loven er det opp til styret og 
representantskapet å beregne og fastsette evt overføring til kompensasjonsfond. Styret la 
opprinnelig opp til ingen overføring som følge av at emisjonen er nær bokført verdi for 
konsern.  Bestemmelsen er ny, og tolkningen av denne usikker. Bankens administrasjon har 
hatt møter med Kredittilsynet for å søke avklaring. Kredittilsynet har i brev av 20.10.09 
godkjent Emisjon 1 under forutsetning av at det settes av 20 millioner kroner til 
kompensasjonsfondet. Kredittilsynets tolkninger og beregninger synes uklare og det forventes 
at myndighetene vil komme med utfyllende forskrifter.  
 
Det ble i møtet forslått at representantskapet gir styret fullmakt frem til endelig registrering av 
emisjonene til å foreta justering av fordelingen av overkursen dersom styret får avklart dette 
med myndighetene, eller dersom myndighetene krever dette i forbindelse med endelig 
godkjennelse av emisjonene. 



 
 
Vedtak: 
Forslag om forhøyelse av eierandelskapitalen gjennom emisjoner ble fremsatt. Endelig 
vedtak fattes i neste møte.  
 
 
 
Alle vedtakene var enstemmige.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 16.40 
 
 
 
 
 
_______________  ______________________  _____________________ 
Svein Kj. Søyland  Siv Gausdal Eriksen   Trygve Jacobsen  
 
 
 


