
INNKALLING TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 
BRABANK ASA 

(Org.nr. 913 460 715) 
 
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BRAbank ASA ("Selskapet") i Selskapets 
lokaler i Starvhusgaten 4, 5014 Bergen 13. januar 2020 klokken 09:00. 

 
 Følgende saker står på agendaen:  
 

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV FREMMØTE 

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 
SAMMEN MED MØTELEDER 

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA 

4. VEDTAK OM KAPITALNEDSETTELSE 

Styret i Selskapet har innhentet garantier for fulltegning av en rettet emisjon med brutto 
emisjonsproveny på NOK 65-85 millioner til kurs NOK 0,50 per aksje, jf. agendaens punkt 5. 
 
Ettersom tegningskursen i den rettede emisjonen vil ligge lavere enn aksjenes pålydende verdi på 
NOK 1, fremmer styret forslag til generalforsamlingen om å nedsette pålydende på aksjene i Selskapet 
gjennom en kapitalnedsettelse.  
 
Gjennomføring av vedtaket er betinget av godkjennelse fra Finanstilsynet og vil tre i kraft etter seks 
ukers kreditorfrist. 
 
Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er lagt ut på Selskapets kontor.  
 
Selskapet har siden årsskiftet 2018-2019 gjennomført fusjonen mellom tidligere Monobank og 
BRAbank, samt lansert forbrukerfinansiering i Sverige. Netto lån til kunder var i tredje kvartal 2019 
ca. NOK 4 494 millioner og resultat etter skatt per tredje kvartal 2019 var ca. NOK -26,5 millioner. 
For øvrig vises det til børsmeldinger offentliggjort av Selskapet. 
 
Forslag til vedtak:  
 

1. Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 396 734 846,40, fra NOK 495 918 558 til 
NOK 99 183 711,60 ved nedsettelse av pålydende på Selskapets aksjer fra NOK 1 til NOK 
0,20. 

 
2. Nedsettingsbeløpet skal avsettes til fond som skal brukes etter generalforsamlingens 

beslutning, jf. allmennaksjeloven § 12-1 nr. 3.  
 

3. Selskapets vedtekter § 2-1 endres basert på generalforsamlingens vedtatte 
nedsettingsbeløp til å lyde som følger: 

 



 Side 2 av 3 

"Selskapets aksjekapital er kr 99 183 711,60, fordelt på 495 918 558 aksjer à kr 0,20 fullt 
innbetalt." 

 

5. STYREFULLMAKT TIL Å GJENNOMFØRE RETTET EMISJON 

Styret foreslår at styret tildeles fullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon med brutto 
emisjonsproveny på inntil NOK 85 millioner til kurs NOK 0,50 per aksje. 
 
Formålet med den rettede emisjonen er å styrke Selskapets kapitaldekning, samt å gi Selskapet 
økonomisk fleksibilitet til å kunne gjennomføre sin forretningsstrategi. Brutto emisjonsproveny på 
NOK 65 millioner er garantert av enkelte av Selskapets største aksjonærer mot garantiprovisjon på 2 
%. 
 
Den rettede emisjonen er planlagt gjennomført med bistand fra Selskapets finansielle rådgivere 
Pareto Securities AS og SpareBank 1 Markets AS etter at den ekstraordinære generalforsamlingen har 
fattet vedtak om å gjennomføre kapitalnedsettelsen og gitt styret fullmakt til å forhøye 
aksjekapitalen, kreditorfristen på seks uker er utløpt og Finanstilsynet har gitt nødvendige 
godkjennelser.  
 
Styret foreslår videre at fortrinnsretten for aksjonærene fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4. 
Begrunnelsen for dette er blant annet behovet for rask plassering av emisjonen for å sikre finansiering 
av Selskapets strategi samt tilfredsstillelse av de regulatoriske kapitalkravene.  
 
Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er lagt ut på Selskapets kontor. 
Med hensyn til utviklingen etter sist avlagte årsregnskap vises til punkt 4 over. 
  
Forslag til vedtak:  
 

1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med 
samlet pålydende inntil NOK 34 000 000.  

 
2. Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med rettet emisjon for styrking av Selskapets 

kapitalstruktur. Fullmakten gjelder kun kapitalforhøyelse mot kontant innskudd. 
 

3. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det 
tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til Selskapet og 
aksjonærene. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger inntil det angitte beløp. 
Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold 
av allmennaksjelovens § 10-4.  

 
4. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, og foretar de vedtektsendringer som måtte 

bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.  
 

5. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2020, likevel ikke lenger enn 30. juni 
2020. 

 
6. Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i tråd med agendaens sak 4. 
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6. STYREFULLMAKT TIL Å GJENNOMFØRE REPARASJONSEMISJON 

Styret foreslår at styret tildeles fullmakt til å vedta en reparasjonsemisjon på inntil NOK 30 millioner 
til kurs NOK 0,50 per aksje forutsatt at emisjonen i agendaens sak 5 vedtas. 
 
Styret vil avgjøre hvorvidt fullmakten skal benyttes og hvor stor en eventuell reparasjonsemisjon skal 
være i forbindelse med den rettede emisjonen.  Ved bruk av fullmakten kan det også kunne gis 
anledning for ansatte i Selskapet til å tegne aksjer til samme kurs.  
 
Styret vil ved bruk av fullmakten kunne sette til side aksjonærenes fortrinnsrett etter 
allmennaksjeloven § 10-4. Dette er nødvendig for å kunne oppfylle reparasjonsemisjonens formål. 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med 

samlet pålydende inntil NOK 12 000 000.  
 

2. Fullmakten kan kun benyttes til reparasjonsemisjon i etterkant av rettet emisjon i 
henhold til styrefullmakt vedtatt under agendaens sak 5. Ansatte i Selskapet skal kunne 
gis anledning til å delta i reparasjonsemisjonen. Fullmakten gjelder kun 
kapitalforhøyelse mot kontant innskudd. 

 
3. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det 

tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til Selskapet og 
aksjonærene. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye 
aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4.  

 
4. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, og foretar de vedtektsendringer som måtte 

bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.  
 

5. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2020, likevel ikke lenger enn 30. juni 
2020. Ved vedtakelse av fullmakten bortfaller styrefullmakt vedtatt av ekstraordinær 
generalforsamling 16. september 2019. 

 
6. Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i tråd med agendaens sak 4 

og 5.  
*** 

 
Aksjonærer som ønsker å møte i generalforsamlingen må melde fra på e-postadresse ir@brabank.no 
innen 9. januar 2020 (jf. vedtektenes § 5-7). Aksjonærer som ikke har anledning til å møte må innen 
samme dato sende fullmaktsskjema til samme e-postadresse. 
 
Fullmaktsskjema er gjort tilgjengelig på www.brabank.no.  
 

Bergen, 23. desember 2019 
For styret i BRAbank ASA 

Viggo Leisner 
styreleder 
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