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PROTOKOLL FRA REPRESENTANTSKAPSMØTE  
 
I  
 

SPAREBANK 1 SR-BANK 
 

 
 
Den 23. november 2010 kl. 16.30 ble det avholdt representantskapsmøte i Bjergsted Terrasse 
1, Stavanger.  

 
Møtet ble ledet av representantskapets leder, Svein Kjetil Søyland.  
 
37 representantskapsmedlemmer møtte: 
 
 
Frank Hoff Nilsen 
Svein Jacob Mathisen 
Eyvin M. Olsen 
Svein Kj. Søyland 
Inga Roda 
Siv Gausdal Eriksen 
Anders Jacobsen 
Lynn Atteraas Erland 
Lars Gøran Ulriksen 
Jarle Braut 
Oddvar Skaiaa 
Mona Røsvik Strømme 
Jan Gunnar Mattingsdal  
 
 

Ivar Isdal Hansen 
Leif Sigurd Fisketjøn  
Trygve Jacobsen 
Terje Nysted 
Ove Iversen 
Hanne Eik 
Torill Stave 
Magne Vathne 
Egil Fjogstad 
Egil Mønnich 
Anne E. Kroken 
Jan E. B. Molland 
Tone Haddeland 
 
 

Frode Handeland 
Evy Tone Håland 
Anne Beth Høivik  
Morten Roalsø 
Jan Arne Puntervoll  
Tor Ege 
Anne Nystrøm Kvale 
Lars Magne Markhus 
Christina Lund 
Margot Fauskanger  
Olav Stangeland 
 
 

Fra styret møtte styrets leder Kristian Eidesvik og styremedlemmer Erling Øverland, Sally 
Lund-Andersen, Einar Risa og Gunn-Jane Håland. Fra administrasjonen møtte adm. direktør 
Arne Austreid og øvrige representanter samt ekstern revisor Gunnar Slettebø fra 
PricewaterhouseCoopers.  
 
Innkalling med saksliste og saksdokumenter var sendt ut ved brev av 7. juni 2010 i henhold til 
sparebankloven § 11, også hensyntatt finansieringsvirksomhetsloven § 2b-26 (2), jf. 
allmennaksjeloven § 5-11b. Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen. 
 
Egil Fjogstad og Anne Nystrøm Kvale ble valgt til å undertegne protokollen sammen med 
representantskapets leder. 
 
Møtet ble erklært lovlig satt. 
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Sak 1: Annen gangs behandling av forslag om omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til 
 aksjebank 

Om saksdokumenter vises til innkallingen til første gangs behandling 23.11.11 kl. 15.00. 

Representantskapet behandlet i møte kl. 15.00 den 23. november 2011 for første gang styrets 
forslag om omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank, og fattet følgende vedtak: 

”Styrets forslag i plan for omdanning av SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank, i form av et 
allmennaksjeselskap for videreføring av bankvirksomheten, etablering av Sparebankstiftelsen 
SR-Bank med formål å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i 
SpareBank 1 SR-Bank ASA og utdele gaver til allmennyttige formål sammen med forslag til 
aksjefordeling, legges frem for andre gangs behandling i representantskapet for endelig 
vedtak, jf. sparebankloven § 5, finansieringsvirksomhetsloven § 2c-17, og forskriften om 
egenkapitalbevis § 17.” 

Svein Kjetil Søyland refererte til behandlingen av saken i det første møte og spurte 
representantskapets medlemmer om det var ønskelig med ny gjennomgang av saken. 
Tilbakemeldingen fra representantskapets medlemmer var at det ikke var nødvendig.  

 
Forslag til vedtak ble deretter presentert på skjerm og opplest.   

 

Representantskapet fattet deretter følgende vedtak: I 

1   ”Styrets forslag i plan for omdanning av SpareBank 1 SR-Bank fra 
egenkapitalbevisbank til aksjebank ved at bankkonsesjon, eiendeler og forpliktelser 
videreføres i et allmennaksjeselskap, vedtas. 

2    Navnet på den omdannede sparebanken skal være SpareBank 1 SR-Bank ASA. 

3    Styrets forslag til nye vedtekter for allmennaksjeselskapet godkjennes, jf. 
Finansieringsvirksomhetsloven § 2c-17 (2) og forskriften om egenkapitalbevis § 17. 

4    Aksjekapitalen i den omdannede SpareBank 1 SR-Bank ASA skal utgjøre  
kr 4 987 241 725 fordelt på 199 489 669 aksjer a kr 25 fullt innbetalt. 

5    Aksjekapitalen i SpareBank 1 SR-Bank ASA fordeles på gjennomføringstidspunktet 
mellom eiere av egenkapitalbevis og sparebankstiftelsen etter forholdet mellom 
eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen slik disse kapitalstørrelsene defineres i 
finansieringsvirksomhetsloven § 2b-1. Overkursfondet teller med ved beregningen 
av eierandelskapitalen og kompensasjonsfondet teller med ved beregning av 
grunnfondskapitalen. Fordelingen av aksjer mellom kapitalklassene gjennomføres på 
grunnlag av avlagt regnskap per 30. september 2011 i SpareBank 1 SR-Bank.  

6    Eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 SR-Bank skal på 
gjennomføringstidspunktet få sine egenkapitalbevis byttet om i aksjer i SpareBank 1 
SR-Bank ASA. SpareBank 1 SR-Bank har utstedt 127 313 361 egenkapitalbevis som 
på tidspunktet for omdanning vil bli byttet om med tilsvarende antall aksjer i 
SpareBank 1 SR-Bank ASA. Sparebankstiftelsen vil få tildelt aksjer i samsvar med 
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den fordeling mellom kapitalklassene i SpareBank 1 SR-Bank som er angitt under 
punkt 5 i vedtaket. Dette gir en tildeling til sparebankstiftelsen på 72 176 308 aksjer. 
Andel av grunnfondskapitalen som ikke gir grunnlag for tildeling av aksjer til 
sparebankstiftelsen tilføres overkursfondet i SpareBank 1 SR-Bank ASA.   

7   Styrefullmakter som angitt i pkt 14 i plan for omdanning, videreføres i SpareBank 1 
SR-Bank ASA. 

8 Selskapsorganene i den omdannede SpareBank 1 SR-Bank ASA skal settes sammen i                              
samsvar med vedlagte innstilling fra valgkomiteen. 
 
 
Alle valg skjer med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av omdanningen. For 
tillitsverv som krever egnethetsvurdering av Finanstilsynet forutsettes at slik 
egnethetsvurdering er gjennomført. 

 
II 

1 Styrets forslag om opprettelse av sparebankstiftelse i plan for omdanning av 

SpareBank 1 SR-Bank til aksjebank godkjennes. 

2 Sparebankstiftelsens navn skal være Sparebankstiftelsen SR-Bank. 

3 Stiftelsen opprettes med 72 176 308 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA, hver 

pålydende NOK 25. 49 872 418 aksjer inngår i stiftelsens grunnkapital. 

Grunnkapitalen utgjør på stiftelsestidspunktet NOK 1 246 810 450.  

4 Sparebankstiftelsen skal ha som formål å utøve og opprettholde et betydelig, langsiktig 

og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA og utdele gaver til allmennyttige 

formål. 

5 Styrets forslag til stiftelsesdokument for sparebankstiftelsen godkjennes sammen med 

utkast til vedtekter jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2c-17 (2), jf. kapittel 2 d. 

6 Selskapsorganene i Sparebankstiftelsen SR-Bank skal ved etableringen settes sammen 

i samsvar med vedlagte innstilling fra valgkomiteen.  

 

Alle valg skjer med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av omdanningen. For 
tillitsverv som krever egnethetsvurdering av Finanstilsynet forutsettes at slik 
egnethetsvurdering er gjennomført. 

 
III 

Styret gjennomfører omdanningen i samsvar med de vedtak som representantskapet har 
truffet. Styret kan gjennomføre de endringer i representantskapets vedtak som er en direkte 
følge av eventuelle vilkår som Finanstilsynet gir i forbindelse med gjennomføringen. 
Registreringsmelding om omdanning sendes Fortaksregisteret når styret finner at alle vilkår 
for å gjennomføre omdanningen er oppfylt.” 
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Valgkomiteens innstilling for valg til selskapsorganene i den omdannede SpareBank 1 SR-
Bank ASA og for Sparebankstiftelsen SR-Bank følger som vedlegg til denne protokoll, og er 
å anse som en del av denne protokoll.  
 

 

Sak 2 Godkjennelse av honorarsatser for organene i SpareBank 1 SR-Bank ASA og 
Sparebankstiftelsen SR-Bank  

 

Repr.skapets leder Svein Kjetil Søyland viste til utsendt saksnotat om forslag til honorarsatser 
for organene i SpareBank 1 SR-Bank ASA og Sparebankstiftelsen SR-Bank: 

 

SpareBank 1 SR-Bank ASA

Representantskap Forslag til honorarer (NOK): 

Leder, per år 60 000

Medlem/varamedlem 3 500 per møte

Valgkomité

Leder 15 000 per år  + 3 500 per møte

Medlem/varamedlem 3 500 per møte

Kontrollkomité

Leder, per år 125 000

Medlem, per år 90 000

Varamedlem 5 000 per møte

Styre:

Leder, per år 400 000

Medlem, per år 200 000

Varamedlem 25 000  (per år for 1. vara) + 10 000 per møte

Revisjonsutvalg

Leder 25 000 per år + 4 000  per møte  

Medlemmer 10 000 per år +  4 000 per møte 

Godtgjørelsesutvalg 

Leder 10 000 per år +  4.000 per møte 

Medlemmer 4 000 per møte 

Sparebankstiftelsen SR-Bank 

Styre:

Leder, per år 200 000

Medlem, per år  100 000

Varamedlem 5 000 per møte 

Kontrollkomité:

Leder, per år 60 000

Medlem, per år 40 000

Varamedlem 3 500 per møte 

Valgkomité:

Leder 10 000 årlig og 3 500 per møte 

Medlem/varamedlem 3 500 per møte 

Generalforsamling: 

Medlem/varamedlem 3 500 per møte  
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Representantskapet fattet deretter følgende vedtak:  

”Representantskapet godkjenner valgkomiteens forslag til honorarer til organene i SpareBank 
1 SR-Bank ASA og Sparebankstiftelsen SR-Bank.” 

 

 
Det forelå ingen flere saker til behandling. Møtet ble deretter hevet kl. 17.00. 
 
 

**** 
 
 
 
Stavanger, 23. november 2011 
 

 
 
 

Svein Kjetil Søyland      
 

 
 


