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SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre generalforsamlingen, den 28. april 2021 kl. 18.00 som et digitalt 
møte, hvor aksjeeiere får muligheten til å delta elektronisk via pc, telefon eller nettbrett.  
 
Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjeeier fremfor å delta på elektronisk møte har mulighet til å utøve sin 
eierrettighet ved å gi fullmakt eller forhåndsstemme i forkant.  
 
Ved å delta elektronisk vil aksjeeier få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille 
skriftlige spørsmål til sakene på agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av 
aksjeeier blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjeeier og 
fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.  
 
Det er ikke nødvendig med påmelding for aksjeeiere som vil delta på elektronisk møte, men aksjeeier eller 
fullmektig må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Aksjeeiere som ikke finner sitt 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fweb.lumiagm.com%2F151399447&data=04%7C01%7C%7C97e63bf577a24cbb25f208d8e9f87743%7Caa041025ad66491fb117929458960abd%7C0%7C0%7C637516600956966469%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=m5gGm3FsL60wiUr%2FJsGqN3quv2shPkZls5VJ8XHRf8g%3D&reserved=0


 
 

referansenummer eller pin-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål kan ta kontakt med SpareBank 
1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller per epost dvt@sr-bank.no 
 
Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester (www.vps.no) eller 
på selskapets hjemmeside www.sr-bank.no. Alternativt kan vedlagte møteseddel knyttet til forhåndsstemme 
eller fullmakt sendes til SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger 
eller til dvt@sr-bank.no innen 27. april kl. 16.00.  
 
Dersom aksjer er registrert i VPS ved en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker 
å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren flytte aksjene over på en separat VPS-konto i den 
reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren på denne måten kan 
godtgjøre at han/hun har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han/hun be om stemmerett. Beslutninger 
om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av den som åpner møte.  

SpareBank 1 SR-Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt  
255 751 082 aksjer i selskapet. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen, aksjene har forøvrig like 
rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamling og avgi stemme for det antall aksjer 
vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen den 27. april 2021.  
 
Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 23 112 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. 
Stemmeberettigede aksjer er etter dette 255 727 970 aksjer. Eksakt antall stemmeberettigede aksjer vil det bli 
informert om på generalforsamlingens møte.  
 
Innkalling til generalforsamlingen med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside, 
www.sr-bank.no. Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet på epost generalforsamling@sr-bank.no be om å 
få dokumentene tilsendt i papirformat.  

Spørsmål om den praktiske gjennomføringen av generalforsamlingen eller øvrige spørsmål kan rettes til e-post 
generalforsamling@sr-bank.no  

 

Stavanger, 6. april 2021 

Dag Mejdell 
Styrets leder 

 
 

Oversikt over vedlegg til innkallingen: 
 
Vedlegg 1 Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen (er distribuert til aksjeeiere) 
Vedlegg 2: Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ihht 

allmennaksjeloven § 6-16 a  
Vedlegg 3: Brukerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling 
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INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES  
 
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020, herunder disponering av årsresultat.  
Ifølge allmennaksjeloven § 5-6 og vedtektenes § 4-3 skal generalforsamlingen godkjenne årsregnskap og 
årsberetning, herunder utdeling av utbytte. Styret behandlet årsregnskap og årsberetning for 2020 i styremøtet 
11. mars 2021 og legger dette frem til generalforsamlingen for beslutning. Det vises forøvrig til årsrapporten 
for 2020. 
 
Forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2020 samt forslag til 
anvendelse av overskudd, herunder ingen utbetaling av utbytte.   

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på inntil 3,10 kroner pr aksje basert på 
bankens vedtatte årsregnskap for 2020 jf. Allmennaksje-loven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til 
ordinær generalforsamling i 2022. Fullmakten skal benyttes dersom styret vurderer det dithen at 
markedssituasjonen, bankens soliditet og finansielle situasjon for øvrig tillater det.   

 
Sak 5 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank1 SR-Bank  
Generalforsamlingen skal etter allmennaksjeloven § 5-6 behandle selskapets redegjørelse for foretaksstyring 
etter regnskapsloven § 3-3b. Ledelsen og styret i SpareBank 1 SR-Bank vurderer årlig prinsippene for 
foretaksstyring og hvordan disse fungerer i konsernet. I årsrapportens kapittel om eierstyring og 
selskapsledelse fremkommer SpareBank 1 SR-Banks redegjørelse for prinsipper og praksis i samsvar med 
regnskapslovens § 3-3b og den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse. 
 
Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 
SR-Bank til orientering. 
 
Sak 6 Godkjennelse av revisors honorar.  
I henhold til allmennaksjeloven § 7-1, andre ledd skal revisors godtgjørelse godkjennes av generalforsamlingen. 
Styret vedtok i styremøte 11. mars 2021 å fremme følgende forslag: ”Styret foreslår at generalforsamlingen 
godkjenner revisors honorar for revisjonen av SpareBank 1 SR-Bank ASA på NOK 2 518 000. 
 
Forslag til vedtak:  
Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2020. 
 
Sak 7 Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i  
           henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a  
 
I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a skal styret utarbeide forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og 
annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal godkjennes av generalforsamlingen, jfr. t 
allmennaksjeloven § 5-6 (3). Styrets forslag til retningslinjer følger som vedlegg til innkallingen.  
 
Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer.  
 
 
Sak 8 Valg til styret 
Generalforsamlingen skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-3 og vedtektenes § 3-1 velge styrets medlemmer, 
bortsett fra medlemmene som velges av de ansatte. Valget skal gjøres etter innstilling fra valgkomiteen, som 
har bestått av Per Sekse (leder), Kirsti Tønnessen, Tore Heggheim, Gunn-Jane Håland og Torbjørn Gjelstad.  
 
Styret har i dag følgende aksjonærvalgte sammensetting: 
 
    
 



 
 

 
 

(valgt til) 
Dag Mejdell, styreleder  (2022) 
Ingrid Riddervold Lorange (2022) 
Trine Sæther Romuld (2022) 
Kate Henriksen  (2021) 
Tor Dahle  (2021) 
Jan Skogseth  (2021) 
 
Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Kate Henriksen, Tor Dahle og Jan Skogseth som styremedlemmer for en 
periode på inntil to år. 
 
En presentasjon av styret og kandidatene følger vedlagt.  
 
Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen gjenvalgte Kate Henriksen, Tor Dahle og Jan Skogseth som styremedlemmer for en 
periode på inntil to år. 
 
Sak 9 Godkjennelse av honorarsatser for styret  
I henhold til selskapets vedtekter § 4-3 skal generalforsamlingen fastsette honorar til selskapets tillitsvalgte.  
 
Valgkomiteen foreslår å øke styreleders honorar fra 600 000 kroner per år til 625 000 kroner per år og de 
ordinære medlemmenes honorar fra 275 000 000 kroner per år til 300 000 kroner per år.  
 
Forslag til vedtak: 
Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser. 
 
Sak 10 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer  
Allmenaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake eller ta pant i aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra 
generalforsamlingen, jfr. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5. I henhold til konsernets godtgjørelsesordning skal 
variabel godtgjørelse til ansatte utbetales med halvparten i kontanter og halvparten i aksjer utstedt av 
SpareBank 1 SR-Bank ASA. Videre er det etablert et eget aksjespareprogram for ansatte hvor ansatte inviteres 
til å spare et fast beløp i måneden for å kjøpe aksjer i banken. Både i forbindelse med aksjespareprogrammet 
og i forbindelse med godtgjørelsesordningen må selskapet erverve egne aksjer. I tillegg har selskapet mulighet 
for å ta pant i kunders VPS-konti som sikkerhet for lån. Da slike VPS-konti kan inneholde aksjer i SpareBank 1 
SR-Bank ASA, kan det i slike tilfeller være aktuelt å ta pant i egne aksjer. Styret har fullmakt til å erverve og å ta 
pant i egne aksjer i dag og dette blir en fornyelse av eksisterende fullmakt. 
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

• Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne aksjer for samlet pålydende NOK 490 000 000 
innenfor de rammer som er angitt i lov og forskrift. 

• Alle tidligere styrefullmakter til å erverve og etablere pant i egne aksjer tilbakekalles.  
• Den samlede beholdning av aksjer som banken eier og/eller har avtalepant i kan ikke overstige 10 % av 

bankens aksjekapital. 
• Det minste beløp som kan betales for aksjene er kr 1 og det høyeste beløp er kr 150. Denne ramme 

gjelder også for avtalepant slik at fordringen pantet skal sikre må ligge innenfor disse beløpsmessige 
begrensninger. 

• Erverv av aksjer skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom 
salg i samme marked, eventuelt som rettet salg mot ansatte innenfor de lover og forskrifter som 
gjelder. Ervervede aksjer skal også kunne brukes ved tildeling av bonus til ansatte. Hvis egne aksjer 
selges, omfatter fullmakten også kjøp av nye aksjer til erstatning for de solgte så lenge samlet 
beholdning av egne aksjer ikke overstiger NOK 490 000 000. 

• Fullmakten gjelder i 12 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. 
• Fullmakten kan delegeres. 

  
 



 
 

Sak 11 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån 
Styret har tidligere hatt fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån. Slik fullmakt benyttes i 
forbindelse med refinansiering av gjeld og/eller for å kunne styrke bankens kapitaldekning dersom 
markedsmessige eller regulatoriske krav skulle nødvendiggjøre dette. Utstedelse av fondsobligasjon og 
ansvarlig lån medfører ingen innvanning eller utvanning av eierne.  
 
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak; 
 
Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital, samlet eller 
hver for seg, fordelt på henholdsvis:  
 
Fondsobligasjoner:                 NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.  
Evigvarende ansvarlig lån:     NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta.  
Tidsbegrenset ansvarlig lån:   NOK 3 000 000 000 eller tilsvarende i valuta. 
 
Alle tidligere styrefullmakter til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån tilbakekalles. 
Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres. 
  
 
Sak 12  Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer  
Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil 10%, 
herunder inntil NOK 639.377.700.- ved utstedelse av inntil 25.575.108 aksjer, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.  
  
Styret ser det som hensiktsmessig å ha anledning til å kunne innhente kapital ved behov for å sikre en optimal 
kapitalstruktur, og ber derfor generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital. Det er en 
forutsetning for forhøyelse av aksjekapitalen at SR-Bank stiftelsen prosentvise eierandel i selskapet ikke skal 
falle under 25% som følge av forhøyelse av aksjekapitalen.  
  
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 

• Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 
639.377.700 gjennom utstedelse av maksimalt 25.575.108 aksjer, hver pålydende NOK 25, jfr. 
allmennaksjeloven § 10-14.  

• Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og 
maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye 
aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.  

• Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. 
Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å 
pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, 
jfr. allmennaksjeloven § 13-5.  

• Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.  
• Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
STYRET I SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 
 
Dag Mejdell (1957) var konsernsjef i Posten Norge AS fra 2006 til 2016. Han var tidligere konsernsjef i Dyno 
Nobel ASA og Dyno AS. Mejdell er utdannet siviløkonom fra NHH i Bergen. Leder av styret i 
SpareBank 1 SR-Bank siden juni 2016. Styreleder i Norsk Hydro ASA, Mestergruppen AS, Visolit New Finco AS og 
International Post Corporation CV og nestleder i SAS AB. 
 
Kate Henriksen (1960) er CEO i Miles Bergen AS. Hun var tidligere divisjonsdirektør personmarked i 
Sparebanken Vest. Henriksen er utdannet foretaksøkonom fra Norges Handelshøyskole. Hun har også 
utdannelse innen informasjonsteknologi/automatisering fra Bergen ingeniørhøgskole. Medlem av styret i 
SpareBank 1 SR-Bank siden juni 2015. 
 
Tor Dahle (1952) er daglig leder i Sparebankstiftelsen SR-Bank. Han har erfaring fra ulike lederstillinger i 
SpareBank 1 SR-Bank, blant annet som økonomi- og risikodirektør og senest som adm. direktør i SR-Investering 
AS. Dahle er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank siden juni 2013.  
 
Jan Skogseth (1955) var CEO i Aibel AS fra 2008 og fram til 31.12.16. Han har 35 års erfaring fra olje, gass og 
fornybar industri, fra oljeselskap og leverandørindustri, nasjonalt og internasjonalt. Utdannelse fra South 
Dakota School of Mines & Technology. Medlem av styret i SpareBank 1 SR-Bank siden april 2017. Styreleder i 
Gassco AS, styremedlem i Scatec ASA og PSW Technology AS. 
 
Ingrid Riddervold Lorange (1969) er CEO i Siva AS. Hun har lang og solid erfaring fra ulike lederstillinger i 
Telenor, sist som CEO i Telenor Global Shared Services. Lorange har styreerfaring gjennom ulike styreverv i 
Telenor-konsernet. Lorange er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. 
 
Trine Sæther Romuld (1968) er CFO & COO i Salmar ASA. Romuld har lang erfaring fra en rekke lederstillinger 
innen sjømat, oljeservice, konsulent og revisjonsbransjen, både i norske og internasjonale selskap. I tillegg har 
Romuld betydelig erfaring som styremedlem og leder av revisjonsutvalg i børsnoterte selskap. Romuld er 
statsautorisert revisor (NHH). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
   
 
 

Innkalling til ordinær generalforsamling 
Ordinær generalforsamling i SpareBank 1 SR-Bank ASA avholdes, 
28. april 2021 kl. 18.00 ved elektronisk møte.  
 

 
 
VIKTIG MELDING:  
I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som unntar selskaper for fysiske møtekrav for å redusere Covid-19 risikoen, vil 
ordinær generalforsamling avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjeeierne.  
 
Påmelding:  
Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta online på grunn av Covid-19 situasjonen, men aksjeeiere må 
være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. 
Innlogging starter 28. april kl. 17.00. 
 
Vennligst logg inn på  http://web.lumiagm.com/151399447 
Du må identifisere deg ved hjelp av det unike referansenummeret og pinkode som tildeles hver aksjeeier i 
Verdipapirsentralen (VPS) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktører). Aksjeeiere kan også få referansenummeret 
og PIN-koden ved å kontakte SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf.  468 27 650 eller per epost 
dvt@sr-bank.no 
 
På selskapets nettside finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjeeier kan delta 
på generalforsamlingen elektronisk. Denne guiden er også tilsendt per post. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fullmakt uten stemmeinstruks      
 
Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, 
eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den 
han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi 
stemmeinstrukser, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks. 
 
Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende senest 27. april 2021 kl. 16.00. Innmelding foretas elektronisk 
via selskapets hjemmeside www.sr-bank.no eller via VPS Investortjenester (www.vps.no). For å få tilgang til elektronisk 
innmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til 
SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no. 
 

Undertegnede ………………………………………………….    gir herved (sett kryss): 
 

 styrets leder (eller den han bemyndiger), eller 
 

 _________________________________ 
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 
 

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling 28. april 2021 for mine/våre 
aksjer. 
 
________________________________________________________________________________ 
Sted              Dato            Aksjeeiers underskrift 

        (Undertegnes kun ved fullmakt) 
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Fullmakt med stemmeinstruks   
 
Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette 
skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden i ordinær generalforsamling. 
Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på 
fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. 
 
Denne fullmakt må være SpareBank 1 SR-Bank ASA i hende senest 27. april 2021 kl kl. 16.00. 
Postadresse: SpareBank 1 SR-Bank ASA, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til dvt@sr-bank.no. 
 
Undertegnede ………………………………………………….    gir herved (sett kryss): 
 

 styrets leder (eller den han bemyndiger), eller  
 

    ____________________________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 
 

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASAs ordinære generalforsamling   
28. april 2021. 
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en 
instruks om å stemme ”for” forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet 
forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin 
myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. 
 

Agenda ordinær generalforsamling 2021                                                       For         Mot       Avstår 
1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder  
2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden    
3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder    
4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2020    
5 Eierstyring og selskapsledelse i SpareBank 1 SR-Bank    
6 Godkjennelse av revisors honorar    
7 Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen 

godtgjørelse til ledende personer ihht allmennaksjeloven § 6-16 a 
   

8 Valg til styret: 
 Kate Henriksen (styremedlem)    
 Tor Dahle (styremedlem)    
 Jan Skogseth (styremedlem)    
9 Godkjennelse honorarsatser    
10 Fullmakt til å erverve egne aksjer og å ta pant i egne aksjer    
11 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon og ansvarlig lån    
12 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital med nytegning av aksjer 

 
   

 
 
 
 
________________________    ___________________   ____________________________________________ 
Sted              Dato            Aksjeeiers underskrift 

        (Undertegnes kun ved fullmakt) 
 

mailto:dvt@sr-bank.no


 

 

Vedlegg til sak 7 
 

Retningslinjer om lønn til ledende personer i SpareBank 1 SR-Bank 
Vedtatt av generalforsamlingen den ………….. 

 
1. Innledning 
Formålet med disse retningslinjene er å fastsette og beskrive konsernets godtgjørelser til ledende personer, 
samt oppfølging av disse, i tråd med allmennaksjeloven § 6-16 a og Forskrift om retningslinjer og rapporter om 
godtgjørelse for ledende personer (FOR-2020-12-112730). Ledende personer omfatter medlemmer av 
selskapets styre, aksjonærvalgte så vel som valgt blant de ansatte («styremedlemmer»), konsernsjef og øvrige 
medlemmer av selskapets konsernledelse samt leder SR-Bank Markets («ledende ansatte»). 
SpareBank 1 SR-Bank ASA sin generelle lønnspolitikk gjelder for alle medarbeidere i konsernet. Konsernets 
retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte bygger på prinsippene i den generelle godtgjørelsespolitikken 
i konsernet. 
 
SpareBank 1 SR-Bank er omfattet av finansforetakslovens kap 15 samt finansforetaksforskriftens (FOR-2016-
12-09-1502) kap 15 hvor det er nærmere regler for godtgjørelsesordninger i finansforetak, og konsernets 
godtgjørelsesordninger skal være ihht de krav som følger av nevnte regelverk.  
Konsernets lønnspolitikk samt en oversikt over lønn til konsernets ledende ansatte for foregående år er 
tilgjengelig på www.sr-bank.no.  
 
2. Corporate governance 
Reningslinjene knyttet til godtgjørelse til ledende personer, jfr. allmennaksjeloven § 6-16a, jfr. Forskrift om 
retningslinjer og rapporter om godtgjørelse for ledende personer (FOR-2020-12-112730), skal godkjennes av 
generalforsamlingen, første gang i den ordinære generalforsamlingen i april 2021. Når retningslinjene er 
godkjent, gjelder de for lønn og annen godtgjørelse opptjent fra 1. januar 2021. Retningslinjene skal være 
gjeldende inntil nye retningslinjer er vedtatt av generalforsamlingen. Styret skal utarbeide et forslag til nye 
retningslinjer minst hvert fjerde år og sende disse til generalforsamlingen for beslutning. SpareBank 1 SR-Bank 
sitt styre skal sørge for at konsernet til enhver tid har og praktiserer en godtgjørelsesmodell som er innenfor 
de retningslinjer som er fastsatt av generalforsamlingen. SpareBank 1 SR-Bank sin generelle 
godtgjørelsesmodell for alle konsernets ansatte revideres og godkjennes årlig av konsernets styre, etter 
innstilling fra godtgjørelsesutvalget. Godtgjørelsesutvalgets mandat er tilgjengelig på www.sr-bank.no. 
 
Ekstern revisor skal sikre at godtgjørelsesordningene til ledende personer praktiseres i samsvar med 
retningslinjer vedtatt av generalforsamlingen.  
 
3. Generell lønnspolitikk  
SpareBank 1 SR-Bank skal ha en etablert godtgjørelsesordning som gjelder alle ansatte. Det skal sikres at alle 
ordninger som etableres er i samsvar med gjeldende lovkrav.  
 
Godtgjørelse til ansatte kan bestå av følgende komponenter;  

• fastlønn  
• variabel godtgjørelse ihht nærmere fastsatte retningslinjer  
• pensjonsordning  
• øvrige ansattgoder  
• etterlønn 
• garanterte ytelser 

 
SpareBank 1 SR-Bank har syv målsettinger med dagens belønningsmodell; 

1. bygge opp under konsernets visjon, hensikt og styrke konsernets posisjon, samt sikre at  
medarbeiderne opptrer i tråd med konsernets verdigrunnlag og i samsvar med konsernets kundeløfter. 

2. sikre at konsernet tiltrekker, utvikler og beholder dyktige medarbeidere 
3. sikre at konsernet opprettholder et godt omdømme og fremstår som skikkelige 
4. sikre at konsernets medarbeidere har en belønningsmodell som oppleves rettferdig, forutsigbar og er 

fremtidsrettet og motiverende 
5. sikre en fornuftig, langsiktig og riktig bruk av lønnsmidler i konsernet 

http://www.sr-bank.no/


 

 

6. støtte opp om konsernets bærekraftsmål, særlig knyttet opp til likestilling mellom kjønnene, se 
nærmere kap 7  

7. sikre at ansatte får sin del av verdiskapningen i konsernet 
 
4. Generelt om lønn ledende ansatte, vesentlige risikotakere og ansatte med kontrollfunksjoner  
Det følger av reglene i finansforetaksloven og finansforetaksforskriften at finansforetaks godtgjørelsesordninger 
skal inneholde særskilte regler for variabel godtgjørelse til ledende ansatte, for andre ansatte og tillitsvalgte 
med arbeidsoppgaver av vesentlig betydning for foretakets risikoeksponering og for andre ansatte og 
tillitsvalgte med tilsvarende godtgjørelse, samt for andre ansatte og tillitsvalgte med kontrolloppgaver. Det skal 
gjøres en årlig vurdering av hvem som omfattes av disse reglene.  
 
Det er etablert egne prinsipper for individuell bonus for de som omfattes av de særskilte reglene som nevnt, 
herunder at variabel godtgjørelse kan opptjenes årlig, basert på måloppnåelse av nærmere definerte 
finansielle og ikke-finansielle mål siste to år. For konsernledelsen er det etablert egne regler der deler av 
bonusen ses over 3 år og resten over siste år. Videre blir 50 prosent av opptjent individuell bonus utbetalt i 
kontanter og 50 prosent utbetalt i aksjer.  Aksjene utdeles i sin helhet året etter bonusåret, men med pro-rata 
binding over en 3 års periode. Fordelen av aksjeutdelingen skattlegges i forkant av utdelingen slik at det er 
netto antall aksjer etter skatt som blir utdelt.   
 
Det er etablert nærmere regler som tillater at alle aksjene som omfattes av bindingstiden kan kalles tilbake 
dersom en ex post risikovurdering finner at den opprinnelige ex ante vurderingen ikke var tilstrekkelig.  
 
Det er vedtatt at kontrollstillinger som omfattes av de særskilte reglene i 
finansforetaksloven/finansforetaksforskriften ikke skal incentiveres ift. resultatmål, og at disse stillingene ikke 
skal motta individuell bonus.  
 
5. Særlig om godtgjørelse til ledende ansatte   

a. Innledning 
Konsernsjefs fastlønn og variabel godtgjørelse fastsettes årlig av styret etter innstilling fra 
godtgjørelsesutvalget.  Konsernsjef fastsetter fastlønn og variabel godtgjørelse til konsernledelsen og leder SR-
Bank Markets etter rammer drøftet med godtgjørelsesutvalget og basert på retningslinjer vedtatt av styret. 
 

b. Lønnskomponenter  
i. Fast lønn 

 
Vurdering av fastlønnen til konsernsjef tar utgangspunkt i oppnådde resultater, aksjekursutvikling, 
omdømmehensyn, strategiske initiativ samt lønnsutviklingen i sammenlignbare stillinger.      
 
Vurdering av fast lønn øvrige ledende ansatte skal fastsettes etter vurdering av prestasjon samt vilkår i 
markedet for de ulike områdene og skal fremme gode prestasjoner og sikre at konsernet når strategiske mål. 
Fastsettelsen av godtgjørelsen skal ikke skade konsernets omdømme eller være markedsledende.   
 
Fastlønnen utbetales i kontanter.  
 

ii. Variabel godtgjørelse 
 

Variabel godtgjørelse i SpareBank 1 SR-Bank konsernet skal bygge opp under konsernets visjon, strategiske 
posisjon, verdigrunnlag samt skape fellesskapsfølelse og ansvar på tvers av avdelinger og forretningsområder 
for å innfri kundeløftene. Modell for variabel godtgjørelse skal være i samsvar med konsernets overordnede 
mål, risikotoleranse og langsiktige interesser, og skal bidra til å fremme og gi incentiver til god styring av og 
kontroll med konsernets risiko, motvirke for høy risikotaking, og bidra til å unngå interessekonflikter. Modellen 
skal bygge opp om konsernets målsetning om å skape langsiktige verdier for alle interessenter, inkludert eiere.    
 
SpareBank 1 SR-Bank har etablert en resultatbonusordning som omfatter alle ansatte i morbank (samt enkelte 
datterselskap), inkl. ledende ansatte. Resultatbonusen fastsettes som en lik prosent av fast lønn, og kan 
maksimalt utgjøre 10,0 prosent. Resultatbonusen skal fastsettes av styret i forhold til oppnådde finansielle 
mål.   For ledende ansatte som har opptjent individuell variabel godtgjørelse, blir resultatbonusen utbetalt ihht 
samme prinsipper som den individuelle ordningen. For ledende ansatte som ikke har ordning med individuell 
variabel godtgjørelse, blir resultatbonusen utbetalt i sin helhet i kontanter.      



 

 

 
I tillegg har konsernledelsen en individuell bonusordning. Måleparametrene i de individuelle bonusordningene 
skal være knyttet til følgende hovedkriterier; langsiktige finansielle mål, finansielle og ikke-finansielle mål 
knyttet til regnskapsåret, samt et diskresjonært bonuselement. I den diskresjonære vurderingen skal 
hensyntas god ledelse, samhandling, etterlevelse av konsernets verdigrunnlag og eksterne lover, regler, 
rutiner, retningslinjer og god forretningsskikk. 
 
For å sikre en god balanse mellom fastlønn og variabel lønn er det fastsatt en øvre grense for hvor stor 
prosentandel variabel lønn kan utgjøre av fastlønnen. For konsernledelsen er denne fastsatt til maksimum 40 
prosent inkludert resultatbonus, mens direktør for SR-Bank Markets har egen særordning med en øvre grense 
på 100 prosent av fastlønn. Bakgrunnen for denne differensieringen skyldes primært grunnlaget for hvordan 
inntektene skapes i denne del av virksomheten samt en tilpasning til bransjestandard for 
kapitalmarkedsområdet. For at ansattes bidrag til foretakets resultat skal fange opp konjunktursvingninger, er 
måleperioden for variabel godtgjørelse minimum to år. For konsernledelsen er det etablert egne regler der 
deler av bonusen ses over 3 år og resten over siste år. Bonus kan avkortes eller bortfalle helt dersom 
konsernets økonomiske situasjon eller andre forhold tilsier at det ikke er ansvarlig å utdele bonus. Det er styret 
som fatter denne beslutningen.  
 
Godtgjørelse til ansatte med kontrollansvar skal være uavhengig av resultatet i forretningsområdet som de 
kontrollerer. Konserndirektør Risikostyring, konserndirektør HR og Forretningsstøtte og konserndirektør 
Compliance mottar derfor ikke variabel godtgjørelse utover resultatbonus.  
 
Utbetaling av resultatavhengig lønn  
 
50 prosent av opptjent individuell variabel lønn skal utbetales i kontanter og 50 prosent skal utbetales i aksjer. 
Aksjene skal utbetales i sin helhet året etter bonusåret, men med en pro-rata binding over en 3 års periode.  
 
Det er etablert nærmere regler som tillater at alle aksjene som omfattes av bindingstiden kan kalles tilbake 
dersom en ex post risikovurdering finner at den opprinnelige ex ante vurderingen ikke var tilstrekkelig.  
Inntil 100 prosent av aksjene som omfattes av bindingstiden kan også tilbakekalles dersom det kommer frem 
at mottakeren har; i) Deltatt i eller vært ansvarlig for handlinger som har medført et betydelig tap for 
konsernet, ii) Mislykket i å oppfylle standarder for egnethet og anseelse, iii) Gjort seg skyldig i grovt pliktbrudd 
eller annet vesentlig mislighold av arbeidsavtalen.  
 

iii. Pensjonsordninger 
 

Ledende ansatte inngår i en kollektiv innskuddspensjonsordning med pensjonsalder 70 år og pensjonsgrunnlag 
begrenset til 12G. Det er likevel et begrenset antall medarbeidere som tar del i en lukket ytelsesordning basert 
på tidligere inngåtte avtaler. Etter 2011 skal alle nye medlemmer av konsernledelsen inngå i den kollektive 
innskuddsordningen, og med unntak av konsernsjef ikke ha egne pensjonsordninger utover dette.  Konsernsjef 
har som øvrige ansatte kollektiv innskuddspensjonsordning for lønn inntil 12G. For lønn over 12G har 
konsernsjef en innskuddsordning tilsvarende 30 prosent av fast lønn. Konsernsjef har i tillegg 
uførerenteforsikring for lønn over 12G.  
 

iv. Øvrige ansattgoder  
 
Som hovedregel har konsernet fastsatt retningslinjer for ansattgoder på ulike organisasjonsnivå for å skape 
forutsigbarhet og rettferdighet på tvers av konsernet. Goder som tilbys for ledende ansatte er blant annet 
firmabil eller kjøregodtgjørelse, ansattvilkår på lån, aksjespareordning, aviser og tidsskrift, personalforsikringer 
og reiseforsikring, mobiltelefon, internett og ansattrabatt på forsikringsprodukter.  
 
Alle ansatte, inkludert ledende ansatte, har anledning til å delta i en egen aksjespareordning. Styrets fastsetter 
årlig hvor mange aksjer ansatte kan tegne seg for pr år. Ansatte gis maks 30 prosent rabatt på snitt kjøpskurs, 
og det er to års bindingstid på aksjer kjøpt under aksjespareordningen.  
 
Øvrige ansattgoder, inkludert rabatt i aksjespareordningen, kan maksimalt utgjøre 25 prosent av fastlønn.  
 

v. Etterlønn 
 



 

 

Normal oppsigelsestid for ledende ansatte er 6 måneder. Eventuelle etterlønnsordninger skal fastsettes i 
samsvar med gjeldende lovgivning. For konsernsjef kan det inngås avtale om etterlønn i forbindelse med 
inngåelse av ansettelsesavtalen. For øvrige ansatte besluttes eventuell avtale om etterlønn av konsernsjefen. . 
Eventuell etterlønnsordning skal utgjøre en passende kompensasjon for  avslutning av arbeidsforholdet  fra 
arbeidsgiver, skal ta hensyn til type stilling og ansvar, likevel på en slik måte at mangelfulle resultater ikke skal 
belønnes. Som hovedregel skal eventuell etterlønnsordning ta høyde for den ansattes ansiennitet. Eventuell 
etterlønn kan maksimalt utgjøre 12 brutto månedslønner. 
 
Det kan inngås avtale om konkurranseklausul med ansatte. Arbeidstaker skal kompenseres for eventuell 
konkurranseklausul ihht gjeldende lovgivning.  
 

vi.  Garanterte ytelser 
Eventuell garantert variabel ytelse kan kun avtales i helt særlige tilfeller. Slik ordning fastsettes eventuelt av 
konsernsjef.   Denne typen ordninger skal kun brukes for det tilfellet at det er behov for å rekruttere/beholde 
særlig spesialisert kompetanse. Slik lønn skal ikke under noen omstendighet utgjøre mer enn 6 brutto 
månedslønner.  
 
6. Styrehonorar konsernselskap/tilknyttede selskap 
Ledende ansatte vil ikke motta styrehonorar for styreverv i andre selskaper i konsernet.  
 
Ledende ansatte som blir oppnevnt av konsernet til å inneha styreverv i andre selskaper (som ikke er en del av 
konsernet), enten dette gjelder eksterne selskap eller tilknyttede selskap, vil kunne motta styrehonorar for sitt 
styreverv. Dette gjelder også styreverv i selskaper i SpareBank 1 Alliansen eller selskap tilknyttet SpareBank 1 
Alliansen. 
 

7. Mangfold og likelønn 
 

Den totale lønnspakke for den enkelte medarbeider skal gjenspeile dens rolle, jobberfaring, utdannelse, 
ansvar, jobbkompleksitet, lokale markedsforhold, konsernets resultat samt den enkeltes prestasjon. Sparebank 
1 SR-Bank har etablert «Policy for bærekraft og Standard for mangfold og likestilling». Her fremkommer det 
tydelig at alle medarbeidere skal ha like muligheter til lønn- og karriereutvikling uavhengig av alder, kjønn, 
etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion, legning, livssyn eller funksjonsevne. Vi 
har etablert ulike tiltak i de interne prosessene for å nå dette målet og benytter data for å følge opp og sikre at 
vi er på rett vei i forhold til våre målsetninger.  
Konsernet skal aktivt stimulerer til likestilt karrieremuligheter for begge kjønn inn mot ledende- og tunge 
fagstillinger. 
Ytterligere informasjon finnes i konsernets bærekraftrapport på sr-bank.no. 
 
8. Godtgjørelse styre 
Styrehonorar til styremedlemmene i konsernstyret fastsettes årlig av generalforsamlingen etter innstilling fra 
konsernets valgkomite. Styremedlemmene mottar et fast honorar, og ingen av styremedlemmene skal ha noen 
form for incentivordning eller resultatavhengig avlønning. Styremedlemmene oppfordres til å benytte deler av 
styrehonoraret til å investere i aksjer utstedt av SpareBank 1 SR-Bank ASA.   
 
I forbindelse med sin innstilling av styrehonorar, vil valgkomiteen se hen til utviklingen i markedet. 
Styrehonorarene skal fastsettes på et nivå som er tilpasset markedet, og som avspeiler de kvalifikasjoner og den 
kompetanse, vurdert ut fra konsernets størrelse og kompleksitet, som styremedlemmene må besitte, samt det 
ansvar og arbeidsmengde styremedlemmene påtar seg.  
 
Det enkelte styremedlems honorar fremgår av årsrapporten.  
  
9. Avvik fra retningslinjene 
Styret kan, innenfor gjeldende lovgivning, i enkeltstående tilfeller avvike konsernets lønnspolitikk for ledende 
ansatte. Slike avvik kan kun skje i ekstraordinære situasjoner, og styret skal gi en skriftlig begrunnelse for 
avviket.  
 



 

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE SPAREBANK 1 SR-BANK ASA 28. APRIL 2021 

SpareBank 1 SR-Bank ASA vil gjennomføre generalforsamling den 28. april 2021 kl. 18.00 som et digitalt møte, hvor 
du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du 
deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online har mulighet til å forhåndsstemme 
eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan avgi fullmakt. Om 
du forhåndsstemmer eller gir fullmakt med instruks kan du allikevel velge å logge deg inn på generalforsamlingen 
og overstyre din stemme på de enkelte sakene. Om du har gitt en åpen fullmakt, men allikevel logger deg på det 
virtuelle møtet, så tar du tilbake dine stemmerettigheter og må stemme online. 

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på 
agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike 
referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen. 

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men man må være logget inn før generalforsamlingen starter for å 
kunne delta. De følgende sidene vil gi deg en liten guide om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på 
generalforsamlingen. 

Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er 
velkomne til å ringe SpareBank 1 SR-Bank ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, tlf. 468 27 650 eller sende en epost 
dvt@sr-bank.no 
 

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE 
 

 
TRINN 1 

For å kunne delta online må du gå inn 
på Lumi-løsningen ved å gjøre et av 
følgende: 

a) Bruk Lumi AGM app: Last ned 
Lumi AGM app fra Apple App Store 
eller Google Play Store ved å søke 
etter Lumi AGM, eller 

b) Besøk 
https://web.lumiagm.com: Gå til 
Lumi AGM websiden 
https://web.lumiagm.com enten 
på din smarttelefon, nettbrett eller 
pc. Du bør ha siste versjon av 
Chrome, Safari, Internet Explorer 
11, Edge eller Firefox. Vennligst 
sjekk at din nettleser er 
kompatibel. 

 
TRINN 2 

Når du enten har lastet ned Lumi 
AGM app eller åpnet 
https://web.lumiagm.com i din 
nettleser, må du taste inn 
nedenstående Meeting ID og klikke 
Join: 
 

---------------------------- 
Meeting ID: 151-399-447 

---------------------------- 
 

Eventuelt bruk denne linken  

http://web.lumiagm.com/151399447 

så kommer du rett til trinn 3 

 
TRINN 3 

Du må deretter taste inn din 
identifisering: 

a) Ref. nummer fra VPS for 
generalforsamlingen 

b) PIN-kode fra VPS for 
generalforsamling 

Du vil ha muligheten til å logge inn 
en time før generalforsamlingen 
starter. 

Når du er logget inn kommer du til 
informasjonssiden til general-
forsamlingen. Her finner du 
informasjon fra selskapet, mulighet 
for å stille spørsmål og følge 
generalforsamlingen. 
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HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE 
 

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til 
generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, 
Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode. 

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via www.vps.no eller nettbank. Ta kontakt med 
din kontofører om du mangler tilgang. 

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt 
pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på fullmaktsblankett) 

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en nominee konto (ikke aktuelt for norske aksjonærer) må overføres 
til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den 
segregerte kontoen dannes det et referansenummer og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du 
ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta online. 

 
HVORDAN AVGI STEMME 

 

Når Generalforsamlingen starter vil alle saker være åpne for avstemming. Saker 
lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. 

Ved å klikke på stemmeikonet  går du videre til sakene på agendaen og 
avstemmingsvalg på de enkelte sakene. 

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når 
du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. 

 

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. 

Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter 
avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende. 

Om du har forhåndsstemt, eller gitt stemmeinstruks til styrets leder, vil du ved 
innlogging kunne overstyre ditt stemmevalg på de enkelte saker. Har du gitt 
åpen fullmakt kan du ta tilbake dine stemmerettigheter ved å logge inn, og må 
da huske å stemme. 

 

 

  
SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER  

NEDLASTING 
 

Linker vil være tilgjengelig på 
informasjonssiden. Når du klikker på en 
link, vil det valgte dokumentet åpnes i 
din nettleser. 

Databruk for streaming av 
generalforsamlingen eller nedlasting av 
dokumenter via plattformen vil variere 
avhengig av individuell bruk, utstyret 
som brukes (Android, iPhone, etc.) og 
hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 
4G). 

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av 
aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder 
åpent for dette. 

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg 
meldingsikonet.  

Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt 
spørsmål, klikk på send knappen. 

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å 
unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk. 

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn. 

Eventuelle gjesteinnloggede vil ikke få mulighet til å sende inn spørsmål. 

 

For - Vote received 

http://www.vps.no/
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