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 SpareBank 1-bankene kjøper Glitnir Bank ASA  

 
Bankene i SpareBank 1-alliansen erverver samtlige aksjer i Glitnir Bank for 
300 millioner kroner. Virksomheten i Glitnir Bank vil inntil videre bli 
videreført med hovedkontor i Trondheim. 
 
Den nye eieren av Glitnir Bank er SpareBank 1 SMN (eierandel på 25 prosent), 
SpareBank 1 SR-Bank (20 prosent), SpareBank 1 Nord-Norge (20 prosent), 16 
samarbeidende sparebanker (20 prosent) og Sparebanken Hedmark (15 prosent). 
Disse bankene er også eiere av SpareBank 1 Gruppen. 
 
Glitnir Bank har virksomhet i Trondheim, Oslo, Ålesund og Fosnavåg. Banken har 
160 ansatte og en samlet utlånsportefølje på 47 milliarder kroner. Også 
datterselskapet Glitnir Factoring i Ålesund med 26 ansatte er en del av 
overtakelsen.  
 
- SpareBank 1-bankene har styrke og soliditet til å gjennomføre et slikt kjøp uten 
tilførsel av ny kapital, sier administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 
Nord-Norge på vegne av de nye eierne av Glitnir Bank. 
 
Veldrevet 
Glitnir Bank er en videreføring av de tradisjonsrike bankene BNbank i Trondheim og 
Kredittbanken i Ålesund. Dette er veldrevne virksomheter med en interessant 
kundeportefølje. Kjøpet av Glitnir Bank gir også SpareBank 1 et sterkere fotfeste i 
Oslo. 60 prosent av Glitnir Banks utlånsportefølje er lokalisert i og rundt Oslo. 
Glitnir Bank har ingen ansatte eller kontorer i Nord-Norge. 
 
Solid eier 
Glitnir Bank søkte og fikk finansieringsgaranti fra Bankens Sikringsfond 8. oktober i 
år. Hovedhensikten med likviditetsstøtten var å legge til rette for en strukturell 
løsning for Glitnir Bank. 
 
– Når banken først måtte selges, har vi vært opptatt av å sikre våre mange kunder 
og dyktige ansatte på en god måte. Det har vi klart. Glitnir Bank får nå en solid eier 
med styrke til å utvikle virksomheten og kundeforholdene videre, sier 
administrerende direktør Morten Bjørnsen i Glitnir Bank.  
 
Glitnir Banks datterselskaper Glitnir Privatøkonomi og Glitnir Eiendomsfinans er 
solgt til representanter for selskapenes ledelse.   
 
Transaksjonen er konsesjonsbetinget. Søknad om konsesjon vil bli fremmet innen 
kort tid. Vilkårene for gjennomføring av avtalen forventes å foreligge før 30. 
november 2008. Rådgivere for SpareBank 1-bankene har vært First Securities og 
SpareBank 1 SMN Markets. Rådgivere for Glitnir Bank har vært Arctic Securities. 
 
 
Tromsø, 21. oktober 2008. 
 
 
 
Kontaktpersoner: 
Kommunikasjonsdir. Bjørn Richard Johansen i Glitnir Bank tlf 47 800 100 
Adm. dir. Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge tlf 90 151 981 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Om SpareBank 1 Nord-
Norge: SpareBank 1 Nord-
Norge er en ledende 
leverandør av finansielle 
tjenester og produkter til 
person- og bedriftsmarkedet 
og offentlig sektor i 
landsdelen. Banken har en 
samlet kundebase på ca. 
245 000 personkunder, ca. 
40 500 bedriftskunder 
inklusiv offentlig sektor, lag 
og foreninger, og omlag 
100 000 forsikringskunder. 
Banken er representert 
gjennom 81 kontorer i 
Finnmark, Troms, Nordland 
og på Svalbard. SpareBank 
1 Nord-Norge har et eget 
representasjonskontor i 
Murmansk (Russland), og 
er medeier i den russiske 
banken Bank Tavrichesky 
OJSC som har hovedkontor 
i St. Petersburg (Russland). 
 
 
Om Glitnir Bank: Glitnir 
Bank ASA er en norsk 
bank, som ble etablert i etter 
oppkjøp av BN-bank og 
KredittBanken i 2004. 
Glitnir Bank har vært en del 
av det nordiske 
finanskonsernet Glitnir 
banki hf., som nylig ble 
overtatt av den islandske 
stat. Glitnir Bank ASA har 
160 medarbeidere ved 
hovedkontoret i Trondheim 
og kontorer i Ålesund, 
Fosnavåg og Oslo. I Glitnir 
Bank ASA inngår også 
datterselskapet Glitnir 
Factoring AS, Glitnir 
Privatøkonomi AS og 
Glitnir Eiendomsfinans AS. 
Mer informasjon på 
www.glitnir.no  
 


