
 

 

STB – Finansdepartementet godkjenner Storebrands oppkjøp av SPP-gruppen 
 
Storebrand mottok 16. november 2007 Finansdepartementets vedtak til søknaden fra 
Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS vedrørende oppkjøpet av SPP-gruppen.  
 
Storebrand er tilfreds med at Finansdepartementet gir tillatelse til å gjennomføre oppkjøpet 
av SPP-gruppen. 
 
Alle myndighetsgodkjennelser relatert til oppkjøpet av SPP-gruppen (inkludert godkjennelser 
fra svenske og irske myndigheter) er nå mottatt. 
 
Finansdepartementets tillatelse til oppkjøpet av SPP-gruppen er gitt på visse vilkår: 
 

• Storebrand ASA skal innen 31. mars 2008 legge frem for Kredittilsynet en plan for 
utvikling av egenkapitalen for årene 2008-2010, med sikte på en ytterligere styrking 
av kjernekapitalen i konsernet. Planen bør blant annet omfatte prognoser for 
tilbakeholdelse av overskudd samt andre forhold av betydning for konsernets 
soliditet. 

• Dersom kjernekapitalen for Storebrand ASA konsern og for Storebrand Livsforsikring 
AS konsern ved utgangen av 2007 og 2008 ikke er minst 6 prosent eller 
solvensmarginen ikke er minst 150 prosent, kan Kredittilsynet sette vilkår om 
begrensninger i utdeling av utbytte fra Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring 
AS. 

• Storebrand ASA skal innen utgangen av 2009 fremme søknad om konsernstrukturen. 

• Direkte og indirekte kostnader knyttet til transaksjonen skal ikke belastes 
forsikringskundene i Storebrand Livsforsikring AS 

 
Det er videre et vilkår for tillatelsen at fortrinnsrettsemisjonen i Storebrand ASA på mellom 
NOK 9 milliarder og NOK 10,7 milliarder og aksjekapitalforhøyelsen i Storebrand 
Livsforsikring AS begge gjennomføres, og at Kredittilsynet mottar nødvendig dokumentasjon 
på dette og deretter godkjenner de resulterende endringer i selskapenes vedtekter. 
 
Soliditetsnivåene i vilkårene for vedtaket samsvarer med Storebrands kommuniserte 
målsetninger og forventes opprettholdt gjennom normal drift, uten å påvirke Storebrands 
kommuniserte utbyttepolitikk. SPP er en solid virksomhet med betydelig bufferkapital og 
Storebrand mener at det utvidede konsernets samlede risikobærende evne vil øke etter 
gjennomføringen av oppkjøpet.  
 
Den planlagte finansieringen av oppkjøpet av SPP er også robust, med ca 2/3 i egenkapital 
gjennom fortrinnsrettsemisjonen og med det resterende beløp finansiert gjennom tilgengelige 
midler og ved den planlagte utstedelsen av ansvarlige lån. 
 
Styret i Storebrand ASA og Storebrand Livsforsikring AS har konkludert med at vilkårene 
oppstilt i tillatelsen fra Finansdepartementet, og de øvrige myndighetsgodkjennelser, er 
akseptable. Styret i Storebrand ASA har på den bakgrunn vedtatt å gjennomføre 
fortrinnsrettsemisjonen som generalforsamlingen godkjente 24. oktober 2007. 
 
En egen børsmelding vedrørende fortrinnsrettsemisjonen i Storebrand ASA offentliggjøres I 
dag. Oppkjøpet av SPP er planlagt gjennomført innen utgangen av 2007. 
 


