
INNKALLING TIL  

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

BRABANK ASA 
(Org.nr. 913 460 715) 

 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i BRAbank ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler 

i Starvhusgaten 4, 5014 Bergen, 1. april 2020 klokken 13:00. 

 
 Følgende saker står på agendaen:  

 

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER ELLER ANNEN PERSON UTPEKT AV 

STYRET OG REGISTRERING AV FREMMØTE 

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

SAMMEN MED MØTELEDER 

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA 

4. GJENNOMGANG AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG 

ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE 

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner Selskapets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse 

slik disse fremkommer av note 19 til årsregnskapet for 2019. 

 

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2019. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsresultatet for 2019 i tråd med styrets 

årsberetning, herunder at årsresultat etter skatt i sin helhet skal legges til annen egenkapital. 

Disponeringen reduserer annen egenkapital med NOK 113 002 000. 

 

6. VALG AV REVISOR 

Styret foreslår at PricewaterhouseCoopers AS (org. nr. 987 009 713) gjenvelges som revisor. 

 

7. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR 

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at revisor honoreres med NOK 940 000 etter 

regning, for lovpålagt revisjon. 

 

8. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET 

Det gjeldende styret består av de aksjonærvalgte styremedlemmene Viggo Leisner (styreleder), Mette 

Henriksen, Per G. Braathen, Kristin Krohn Devold og Tore Hopen. Jan Greve-Isdahl er varamedlem. 

 

Valgkomitéen foreslår at Øyvind Oanes velges som nytt styremedlem, at Tore Hopen går av som 

styremedlem og Jan Greve-Isdahl går av som varamedlem. Øyvind Oanes er konsernsjef i 4finance 

Group som tilbyr forbrukslån i 15 land globalt. Øyvind har over 20 års erfaring fra bransjen og har 

også vært med på oppstarten av en online bank og i tillegg ledet et større fintech-selskap. Etter 
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valgkomitéens syn tilfører han relevant kompetanse til styret. 4finance Group og affilierte selskaper 

er stor aksjonær i Selskapet.   

 

På bakgrunn av innstilling fra valgkomitéen foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer: 

 

Selskapets styre skal bestå av Rolf Viggo Leisner (styreleder), Per Georg Braathen, Kristin 

Margrethe Krohn Devold, Mette Henriksen og Øyvind Oanes. 

 

9. VALG AV VALGKOMITÉ 

I henhold til vedtektenes § 3A-1 skal generalforsamlingen velge valgkomité. Den gjeldende 

valgkomitéen består av Geir Stormorken (leder), Øyvind Oanes og Nils Gunnar Hjellegjerde.  

 

Forutsatt valg av Øyvind Oanes som styremedlem i samsvar med forslaget i punkt 8 ovenfor, foreslår 

valgkomitéen at han erstattes av Paul Muhr. Paul Muhr er investeringsdirektør i Finstar Financial 

Group. Paul har tidligere jobbet med M&A hos Citi og hos Goldman Sachs med fokus på Financial 

Institutions. Finstar er affiliert med 4finance Group. 

 

På bakgrunn av innstilling fra valgkomitéen og under forutsetning som nevnt i forrige avsnitt foreslår 

styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om valg av valgkomité: 

 

Selskapets valgkomité velges for to år og skal bestå av Geir Stormorken (leder), Nils Gunnar 

Hjellegjerde og Paul Muhr.  

 

10. HONORAR TIL STYRE OG VALGKOMITÉ 

Det har vært flere endringer i styret gjennom året 2019, herunder fusjon og valg på ekstraordinær 

generalforsamling i desember 2019. Valgkomitéen foreslår et samlet honorar til styret på NOK 560 

000, fordelt etter verv og tjenestetid som følger: Jan Greve-Isdahl (NOK 140 000), Geir Stormorken 

(NOK 100 000), Tore Hopen (NOK 80 000), Mette Henriksen (NOK 80 000), Torill Eide Torgersen 

(NOK 40 000), Guro Røberg (NOK  40 000), Kristin Krohn-Devold (NOK 40 000) og Tore Amundsen 

(NOK 40 000).  

 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar honorar til styret for 2019 i tråd med valgkomitéens 

innstilling, på totalt NOK 560 000. I tillegg honoreres varamedlem med NOK 5 000 per 

møtedeltagelse. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det ikke utbetales honorar til valgkomitéen for 2019 

i tråd med valgkomitéens innstilling. 

 

11. FORLENGELSE AV FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN OG ANNEN 

FREMMEDKAPITAL 

Styret foreslår at fullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner innenfor en samlet ramme 

på NOK 100 millioner vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 13. november 2019 forlenges til 21. 

november 2020. Fullmakten utløper i tråd med vedtektene på ordinær generalforsamling 2020. Ny 

utløpsdato tilsvarer dato for utløp av Finanstilsynets godkjennelse av låneopptak. 
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Forslag til vedtak: 

 

Styrets fullmakt til opptak av ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og 

fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital for et samlet beløp på inntil NOK 

100 millioner i en eller flere omganger vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 13. november 

2019 forlenges slik at den gjelder frem 21. november 2020. 

 

12. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE 

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta en eller flere rettede emisjoner 

på inntil 10 % av Selskapets aksjekapital med formål å styrke Selskapets kapitalstruktur og/eller 

aksjonærbase, eller å oppfylle Selskapets forpliktelser under aksjeincentivprogram med de ansatte. 

 

Bakgrunnen for forslaget er at Selskapet vil kunne ha behov for tilførsel av ny kapital på kort varsel 

for å muliggjøre videre vekst og/eller et ønske om å åpne for aksjetegning fra nye investorer som vil 

kunne bidra til å styrke Banken fremover. Styret vil også vurdere å fastsette et nytt 

aksjeincentivprogram for ansatte i Selskapet til erstatning for eksisterende program. 

  

Forslag til vedtak: 

 

(i) Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med 

samlet pålydende NOK  12 518 371,16.  

 

(ii) Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner for styrking av 

selskapets kapitalstruktur, mot nye investorer for å styrke selskapets aksjonærbase og 

for å oppfylle selskapets forpliktelser under aksjeincentivprogram med de ansatte.  

 

(iii) 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 en 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.  

 

(iv) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, og foretar de vedtektsendringer som 

måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten. 

 

(v) Styrets fullmakt gis varighet til 1. april 2022. 

 

*** 

 

For å redusere risiko for smitte oppfordres aksjonærer til å delta i generalforsamlingen gjennom å 

sende inn fullmaktsskjema. Eventuelle spørsmål i forkant av generalforsamlingen kan rettes til Bård 

Fladvad på telefon: 901 78 257 eller e-post: bard.fladvad@brabank.no.  

 

Aksjonærer som ønsker å møte i generalforsamlingen må melde fra på e-postadresse ir@brabank.no 

innen 30. mars 2020 (jf. vedtektenes § 5-7). Aksjonærer som vil møte ved fullmakt må innen samme 

dato sende fullmaktsskjema til samme e-postadresse.  

 



 Side 4 av 4 

Fullmaktsskjema er gjort tilgjengelig på www.brabank.no.  

 

Årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning for 2019 er i henhold til vedtektene gjort 

tilgjengelig på Selskapets hjemmesider www.brabank.no, og sendes følgelig ikke ut sammen med 

innkallingen.  

 

Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt per post, må henvende seg til Bård Fladvad på 

telefon: 901 78 257 eller e-post: bard.fladvad@brabank.no. 

 

 

Bergen, 18. mars 2020 
For styret i BRAbank ASA 

Viggo Leisner 
styreleder 


