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VIKTIG INFORMASJON 

Vennligst se kapittel 12 "Definisjoner, lover og forskrifter" for en nærmere forklaring av definerte begreper i 

dette prospektet ("Prospektet"), som også får anvendelse på Prospektets forside. 

 

Prospektet er utarbeidet av Grong Sparebank ("Banken") for å gi informasjon om Banken og dens virksomhet i 

forbindelse med tilbud om deltagelse i en garantert fortrinnsrettsemisjon ved utstedelse av 900 000 nye 

egenkapitalbevis i Banken ("Nye Egenkapitalbevis") til tegningskurs NOK 104 ("Tegningskursen") per 

Egenkapitalbevis ("Emisjonen"). Eiere av egenkapitalbevis som registrert i VPS per utløpet av 7. juni 2016 vil 

motta tegningsretter i Emisjonen ("Tegningsrettene"). 

Emisjonen er nærmere beskrevet i dette Prospektet, se særlig kapittel 4 "Nærmere om Emisjonen". 
 
Prospektet er utarbeidet for å oppfylle reglene i lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel 
("Verdipapirhandelloven") og relatert lovgivning, herunder kommisjonsforordning (EF) nr. 809/2004 med 
etterfølgende endringer. Prospektet er kontrollert og godkjent av det norske Finanstilsynet i henhold til 
Verdipapirhandelloven §§ 7-7 og 7-8. Finanstilsynet har ikke kontrollert og/eller godkjent riktigheten eller 
fullstendigheten av opplysninger som gis i Prospektet. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse i forbindelse med 
Prospektet knytter seg utelukkende til at Banken har inntatt beskrivelser i henhold til en på forhånd definert liste 
med innholdskrav.  
 
Banken har gitt informasjonen i dette Prospektet for å gi informasjon om Banken og informere Eksisterende 
Egenkapitalbeviseiere (som definert i punkt 4.2.1) og andre potensielle tegnere av Nye Egenkapitalbevis om 
Emisjonen. 
 
Henvendelser vedrørende Prospektet skal rettes til Banken eller til tilrettelegger som er Norne Securities AS 
("Tilrettelegger"). Ingen andre personer er autorisert til å gi informasjon om Banken i tilknytning til Emisjonen 
eller Prospektet.   
 
En investering i Banken er forbundet med risiko. Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere 
risikofaktorene inntatt i kapittel 2 "Risikofaktorer" i tillegg til øvrig informasjon i Prospektet før det foretas en 
investeringsbeslutning. En investering i Banken egner seg bare for investorer som forstår risikofaktorene 
forbundet med denne type investering og som tåler et tap av hele eller deler av investeringen. Informasjon i 
Prospektet skal ikke anses som juridisk, forretningsmessig eller skattemessig rådgivning. Hver potensiell investor 
bør konferere med egen juridisk rådgiver, bedriftsrådgiver eller skatterådgiver for juridiske, forretningsmessige 
eller skattemessige råd.  
 
Distribusjon av Prospektet er underlagt restriksjoner i visse jurisdiksjoner. Med unntak av kontroll og 
godkjenning av prospektet fra Finanstilsynet som nevnt over, er det ikke gjort tiltak for å tillate distribusjon av 
Prospektet i noen jurisdiksjon hvor særskilte tiltak kreves. Enhver som mottar Prospektet skal orientere seg om, 
og opptre i henhold til, slike restriksjoner. De Nye Egenkapitalbevisene tilbys bare i jurisdiksjoner hvor tilbud av 
de Nye Egenkapitalbevisene (i henhold til utøvelse av Tegningsretter eller på annen måte) lovlig kan gjøres, og 
bare til personer som lovlig kan motta slikt tilbud.  
 
Det kan ha forekommet endringer i forhold som påvirker Banken etter datoen for Prospektet. Distribusjon av 
Prospektet skal ikke under noen omstendighet anses å gi uttrykk for at informasjonen i Prospektet er korrekt på 
et tidspunkt etter datoen for Prospektet, eller at det ikke senere har skjedd endringer i Bankens forhold. Banken 
har ikke til hensikt, og påtar seg ingen forpliktelse til, utover det som kreves av lov, å oppdatere eller korrigere 
informasjon i Prospektet. I henhold til Verdipapirhandelloven § 7-15 vil enhver ny omstendighet, vesentlig feil 
eller unøyaktighet som kan få betydning for vurderingen av de Nye Egenkapitalbevisene, og som fremkommer 
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mellom tidspunktet for godkjennelsen av Prospektet og tidspunktet for utløpet av tegningsperioden, fremgå av 
et tillegg til Prospektet.  
 
Prospektet er underlagt norsk rett, og eventuelle tvister som oppstår i tilknytning til Prospektet vil være 
underlagt norske domstoler med Namdal tingrett som verneting. 
 
 

Important information to investors outside of Norway 
 
The distribution of this prospectus (the "Prospectus") into jurisdictions other than Norway may be restricted by 
law. Persons into whose possession this Prospectus comes should inform themselves about and observe any 
such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of 
any such jurisdiction.  
 
This Prospectus is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories 
and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Australia, Japan or Hong 
Kong or any other jurisdiction where such distribution is not lawful. This Prospectus does not constitute or form 
a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States or in any other 
jurisdiction where such offer or solicitation would be unlawful.  
 
The contemplated issue of ordinary equity certificates ("Equity Certificates") in Grong Sparebank (the 
"Offering"), the exercise or sale of subscription rights contemplated to be issued in the Offering (the "Rights") 
and the subscription or purchase of Equity Certificates or Rights are subject to specific legal or regulatory 
restrictions in certain jurisdictions. Grong Sparebank assumes no responsibility in the event there is a violation 
by any person of such restrictions. 
 
The Equity Certificates mentioned herein have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities 
Act of 1933, as amended, (the "Securities Act") or with any securities regulatory authority of any state or 
other jurisdiction in the United States, and may not be offered or sold within the United States except to QIBs 
in reliance on an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act, or outside the 
United States in compliance with Regulation S.  
 
All offers and sales in the United States will be made to "qualified institutional buyers" ("QIBs") as defined in 
Rule 144A under the U.S. Securities Act in a private placement as contemplated under Section 4(a)(2) under the 
U.S. Securities Act or pursuant to another applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the 
registration requirements of the U.S. Securities Act. All offers and sales outside the United States will be made in 
reliance on Regulation S ("Regulation S") under the U.S. Securities Act. There will be no public offer of securities 
in the United States. 
 
This Prospectus is subject to Norwegian law, and any dispute arising in respect of this Prospectus is subject to 

the exclusive jurisdiction of the Norwegian courts Namdal City Court as legal venue in the first instance.  
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1 SAMMENDRAG 

Sammendraget består av innholdskrav kjent som "Elementer". Disse Elementene er nummerert i deler A – E 
(A.1 – E.7). 
 
Dette sammendraget inneholder alle Elementene som kreves inntatt i et sammendrag for denne type 
verdipapirer og utsteder. Fordi noen Elementer ikke kreves adressert, kan det være hull i nummereringssekvensen 
av Elementene. 
 
Selv om et Element kreves inntatt i sammendraget på grunn av type verdipapirer og utsteder, er det mulig at 
ingen relevant informasjon kan gis angående Elementet. I dette tilfellet er det inntatt en kort beskrivelse av 
Elementet i sammendraget sammen med benevnelsen "ikke anvendelig". 
 

DEL A — INNLEDNING OG ADVARSLER 

A.1 Advarsler Dette sammendraget må leses som en innledning til Prospektet. 

Enhver beslutning om å investere i verdipapirer utstedt av Grong 

Sparebank må baseres på Prospektet som helhet. 

Dersom et krav vedrørende opplysningene i Prospektet bringes inn for 

en domstol, kan saksøkeren i henhold til nasjonal lovgivning være 

forpliktet til å betale omkostningene i forbindelse med oversettelse av 

Prospektet, inntil rettergangen blir igangsatt. 

De personer som har skrevet sammendraget eller eventuelle 

oversettelser av sammendraget, har et sivilrettslig ansvar, men kun 

begrenset til de tilfellene hvor sammendraget er villedende, unøyaktig 

eller ufullstendig når det leses i sammenheng med andre deler av 

Prospektet, eller når sammendraget ikke gir nøkkelinformasjon for å 

hjelpe investorer å beslutte hvorvidt de skal investere i finansielle 

instrumenter utstedt av Grong Sparebank, når lest i sammenheng med 

andre deler av Prospektet. 

A.2. Forhold knyttet til bruk av 

prospektet av andre enn 

utsteder eller de som er 

ansvarlig for prospektet i 

forbindelse med et 

etterfølgende salg eller en 

endelig plassering av en 

finansiell mellommann 

Prospektet er ikke planlagt til slik bruk. 

DEL B – UTSTEDER  

B.1 Navn på utsteder Utsteders legale og kommersielle navn er Grong Sparebank 
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B.2 Jurisdiksjon, selskapsform og 

lovgivning 

 

Banken er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 937 

903 146. Banken er etablert i henhold til og underlagt bestemmelsene i 

Finansforetaksloven med tilhørende forskrifter. Banken opererer i Norge 

og reguleres av norsk rett.  

B.3 En beskrivelse av, og 

nøkkelfaktorer knyttet til, 

utsteders nåværende 

virksomhet og 

hovedaktiviteter, herunder 

hovedkategorier for produkt- 

og/eller tjenestespekter samt 

identifisering av 

hovedmarkedet utsteder 

konkurrerer i 

Grong Sparebank hadde per 30. juni 2016 en forvaltningskapital på ca. 

NOK 3,9 milliarder.  

Grong Sparebank opererer i Norge, med hovedmarkedsområde Nord-

Trøndelag og på Helgeland i Nordland. Banken har kontorer i Grong, 

Lierne, Mosjøen, Namsos, Steinkjer, Inderøy og Rørvik 

Banken er strukturert som et konsern med de heleide datterselskapene 

Boli Eiendomsmegling AS og IN-Vest AS. Finanskonsernet har sine 

virksomhetsområder innenfor bank og eiendomsmegling. Konsernets 

virksomhet omfatter i tillegg salg av forsikring, leasing og formidling av 

fondssparing og aksjehandel. 

B.4a En beskrivelse av de mest 

vesentlige trendene som 

påvirker utsteder og industrien 

den opererer i 

Bankene har i løpet av de siste årene måttet tilpasse seg strengere 

regulatoriske rammebetingelser. Det er i tillegg varslet en rekke nye 

reguleringer for og krav til finansnæringen. For finansnæringen 

innebærer nye/endrede rammebetingelser bl.a: 

- Økte krav til soliditet 

- Nye krav til sammensetning av den ansvarlige kapitalen 

- Økte krav til likviditetsstyring og likviditetsbuffere 

Utover dette er det ingen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, 

krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis ville ha en vesentlig 

innvirkning på Konsernets utsikter i inneværende år. 

B.5 Beskrivelse av Konsernet 

 

Konsernet består av Banken som morbank og med følgende vesentlige 

datter- og deleide selskaper: 

- Boli Eiendomsmegling AS 

- In-Vest AS 

 

B.6 Forhold knyttet til større 

egenkapitalbeviseiere 

 

Per Prospektets dato hadde Banken én egenkapitalbeviseier med en 

eierandel som var over kravet for meldepliktige andeler (5 %), Inderdal 

AS.  

Ingen egenkapitalbeviseiere har avvikende stemmerett i forhold til andre 

egenkapitalbeviseiere. 

Grong Sparebank anser ikke noen av egenkapitalbeviseierne eller andre 

for å ha direkte eller indirekte kontroll over Grong Sparebank. Grong 

Sparebank er per Prospektdatoen ikke kjent med at noen, eller noen 

konsolidert gruppe, direkte eller indirekte eier eller kontrollerer Banken. 
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B.7 Utvalgte historiske finansielle 

nøkkeltall 

 

Resultatregnskap 

RESULTATREGNSKAP Urevidert Revidert 

 (NOK millioner) 
1.1.2016- 
30.6.2016 

1.1.2015- 
30.6.2015 

2. kv. 
2016 

2. kv. 
2015 

2015 2014 2013 

     
   

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 39,3 36,5 20,4 18,5 76,2 70,7 62,9 

Netto driftsinntekter 63,4 55,4 34,2 29,2 112,8 103,4 86,6 

Driftsresultat før tap og gev./nedskriving 
anl.m. 

26,1 23,5 17,2 14,4 42,9 40,9 39,1 

Resultat før skattekostnad 27,9 22,9 19,6 14,0 41,2 38,6 36,3 

Resultat for regnskapsperioden 20,7 16,5 14,5 10,1 29,6 27,7 26,3 

 

Balanse 

BALANSEREGNSKAP Urevidert Revidert 

(NOK millioner) 2. kv. 2016 2. kv. 2015 2015 2014 2013 

Sum eiendeler 3 917,9 3 488,2 3 703,7 3 307,1 2 896,3 

Sum gjeld 3 539,4 3 137,0 3 345,6 3 012,6 2 625,5 

Sum egenkapital 378,5 351,2 358,1 294,5 270,8 

Sum egenkapital og gjeld 3 917,9 3 488,2 3 703,7 3 307,1 2 896,3 

 

Kontantstrømoppstilling 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING Revidert 

(NOK millioner) 2015 2014 2013 

Sum tilført fra årets virksomhet (E) 32,8 31,2 30,6 

Netto likviditetsvirkning fra virksomheten: A+B+C+D+E = F 10,0 -44,8 -106,0 

Likviditetsendringer fra investeringsaktivitet: H+I -30,6 -11,5 -9,2 

Likviditetsendring fra finansieringsaktivitet (G) 41,3 160,9 108,3 

 Likviditetsbeholdning 31.12 234,6 213,8 109,2 

Sum 234,6 213,8 109,2 
 

B.8 Utvalgt pro forma finansiell 

informasjon 
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   Proforma resultatregnskap 

  

Ujustert 
informasjon 
(utsteder) 

 

Ujustert 
informasjon 

(ervervet 
portefølje 

Proforma 
finansiell 

informasjon 
 

RESULTAT (i tusen kroner) 2015 2015 2015 

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 76 158 20 988 97 146 

Netto andre driftsinntekter 36 629 6 498 43 127 

Sum driftsinntekter 112 787 27 486 140 273 

Sum driftskostnader -69 934 -11 520 -80 947 

Driftsresultat før tap 42 853 16 473 59 326 

Resultat før skatt 41 223 16 000 57 223 

Resultat av ordinær drift etter skatt  29 623 11 520 41 200 

    

    

Proforma balanse    

  

Ujustert informasjon 
(utsteder) 

 
 

Ujustert 
informasjon 

(ervervet 
portefølje 

Proforma finansiell 
informasjon 

 
 

EIENDELER 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 

Sum Eiendeler 3 307 107 3 703 698 1 090 000 4 397 107 4 793 698 

Sum Gjeld  3 012 590  3 345 615 1 000 000  4 012 590  4 345 615 

Sum Egenkapital 294 517 358 083 90 000 384 517 448 083 

Sum gjeld og egenkapital 3 307 107 3 703 698 1 090 000 4 397 107 4 793 698 

      

      
 

B.9 Resultatestimater Det er ikke inntatt resultatestimater for Banken i Prospektet. 

B.10 Presiseringer eller forbehold 

ved revisjonsberetninger de 

tre siste regnskapsår 

 

Det foreligger ingen slike presiseringer eller forbehold.  

B.11 Arbeidskapital Grong Sparebank er av den oppfatning at Banken har tilstrekkelig 

arbeidskapital til å dekke Bankens nåværende behov. 

DEL C – VERDIPAPIRENE 

C.1 Beskrivelse av type og klasse 

verdipapir som tilbys og/eller 

noteres, samt ISIN 

 

Emisjonen er en fortrinnsrettsemisjon som er garantert fulltegnet.  

Grong Sparebanks egenkapitalbevis er registrert i VPS med ISIN NO 001 

0636491. De Nye Egenkapitalbevisene vil, i perioden frem til disponering 

av resultat for 2016 og utbetaling av utbytte i 2017 bli registrert på et 
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midlertidig ISIN nummer NO 001 0769839. De Nye Egenkapitalbevisene 

vil være berettiget utbytte opptjent fra den dagen eierandelskapitalen er 

registrert i Foretaksregisteret. De Nye Egenkapitalbevisene vil utover 

dette ha de samme rettighetene som tilkommer eksisterende 

egenkapitalbevis i Banken. Etter utbetaling av utbytte i 2017 vil de Nye 

Egenkapitalbevisene registreres på ISIN nummer NO 001 0636491 og 

være identiske med øvrige egenkapitalbevis utstedt av Banken. 

Tegningsrettene som skal utstedes i Emisjonen vil ha ISIN NO 001 

0769961. 

C.2 Valuta benyttet i tilbudet 

 

Tegningskursen i Emisjonen er angitt i norske kroner. 

C.3 Antall egenkapitalbevis utstedt 

og pålydende verdi 

Før gjennomføringen av Emisjonen utgjør Bankens vedtektsfestede 

eierandelskapital NOK 90 000 000 fordelt på 900 000 egenkapitalbevis 

pålydende NOK 100. Den vedtektsfestede eierandelskapitalen er fullt 

innbetalt. 

C.4 En beskrivelse av de tilbudte 

verdipapirs rettigheter 

Med unntak av den differensierte retten til utbytte som beskrevet under 

C.1, vil de Nye Egenkapitalbevisene som tilbys i Emisjonen ha like 

rettigheter som Bankens eksisterende egenkapitalbevis fra og med 

registrering i Foretaksregisteret, som ventes å være omkring den 16. 

september 2016. 

 

C.5 Verdipapirenes omsettelighet 

 

Utover eierbegrensninger og godkjenningskrav ved erverv over visse 

terskler, hvilket gjelder for alle sparebanker, er Grong Sparebanks 

egenkapitalbevis fritt omsettelige. 

C.6 Notering av verdipapirene 

 

Egenkapitalbevisene er ikke planlagt notert på et regulert marked. 
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C.7 En beskrivelse av utsteders 

utbyttestrategi 

 

Grong Sparebank har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå 

resultater som gir en god og stabil avkastning på Bankens samlede 

egenkapital. Banken vil, gjennom sin eierpolitikk, bidra til at 

egenkapitalbeviset framstår som et attraktivt og likvid finansielt 

instrument, som gir Egenkapitalbeviseierne konkurransedyktig 

avkastning i form av utbytte og verdistigning, og vil prioritere høy andel 

kontantutbytte. 

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom Egenkapitalbeviseierne og 

grunnfondet i samsvar med deres relative andel av Bankens egenkapital.  

Ved fastsettelse av størrelsen på kontantutbytte og gaver vil det bli tatt 

hensyn til Bankens resultatutvikling, markedssituasjon, stabilitet i 

utbytte samt behovet for egenkapital. 

Dersom det i et enkelt år ikke er resultatmessig dekning for et 

konkurransedyktig utbytte, vil det likevel søkes utbetalt et 

konkurransedyktig utbytte ved overføring av nødvendige midler fra 

utjevningsfondet. 

 

D.1 Hovedrisikofaktorer knyttet til 

utsteder eller den bransje 

En investering i Grong Sparebanks egenkapitalbevis er forbundet med 

følgende hovedrisikofaktorer knyttet til Banken: 

- Banken kan påvirkes av reduksjon av verdien av eller likviditeten 

for Bankens sikkerhetsobjekter. 

- Likviditetsrisiko dersom Banken ikke klarer å oppfylle sine 

forpliktelser og/eller finansielle krav uten at det oppstår 

vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler 

som må realiseres, eller i form av dyrere finansiering. 

- Risiko for tap knyttet til poster på og utenfor balansen som følge 

av endringer i markedspriser.  

- Risiko for verdireduksjon av Bankens beholdning av 

verdipapirer. 

- Risiko for marginpress på Bankens utlånsrente. 

- Risiko for økt konkurranse. 

- Risiko for tap som skyldes utilstrekkelig eller sviktende interne 

prosesser, svikt hos mennesker i systemer, samt eventuelle 

eksterne hendelser. 

- Risiko knyttet til tap av personell eller manglende evne til å 

tiltrekke seg kompetanse. 

- Risiko for at Banken blir påført tap fra eierposter i strategisk 

eide selskaper. 

- Risiko for uventede svingninger i inntekter og kostnader som 

kan inntreffe i ulike forretnings- eller produktsegmenter. 

- Systemrisiko som følge av avhengighet mellom institusjoner i 
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finansnæringen. 

- Risiko i forbindelse med mulige fremtidige strategiske 

transaksjoner. 

- Risiko som følge av interessekonflikter. 

- Risiko for at Banken pådrar seg offentlige sanksjoner/bøter eller 

økonomisk tap som følge av manglende etterlevelse av lover og 

forskrifter. 

- Risiko for at Bankens omdømme svekkes. 

- Risiko for at motparter i Bankens kontrakter ikke oppfyller sine 

forpliktelser. 

D.3 Hovedrisikofaktorer knyttet til 

verdipapirene 

En investering i Grong Sparebanks egenkapitalbevis er forbundet med 

følgende hovedrisikofaktorer knyttet til egenkapitalbevisene: 

- Risiko for at Banken ikke opprettholder sin evne til å dele ut 

utbytte. 

- Verdien av egenkapitalbevisene kan påvirkes av utviklingen og 

volatilitet i verdipapirmarkedet. 

- Risiko for at manglende gaveutdeling fra Banken medfører 

utvanning av eierandelskapitalens relative andel av neste års 

utbytte. 

- Risiko for at adgangen til å saksøke Banken kan være begrenset 

etter norsk lov. 

 

E.1 Netto proveny og kostnader 

ved emisjonen 

 

Omkostningene i forbindelse med Emisjonen forventes å utgjøre inntil 

cirka MNOK 4. Nettoprovenyet vil således utgjøre cirka MNOK 89 600 

000 

Omkostningene dekkes av Grong Sparebank og fratrekkes overkursen i 

Emisjonen og fra Bankens overkursfond. 

Den enkelte tegner vil ikke bli belastet med noen omkostninger utover 

tegningskurs for tildelte Egenkapitalbevis. 

E.2a Bakgrunn for tilbudet, bruk av 

proveny og forventet netto 

beløp av provenyet 

Grong Sparebank inngikk den 23. mai 2016 en avtale med Danske Bank 

om overtakelse av en kundeportefølje i Bankens markedsområde, noe 

som vil øke Bankens utlån med ca. NOK 1,5 mrd. og innskuddsmassen 

med ca. NOK 1 mrd. Oppkjøpet gir Banken en økt kundemasse på ca. 8 

000 personkunder og 120 landbrukskunder. Oppkjøpet av 

kundeporteføljen medfører et behov for tilførsel av kapital for å 

tilfredsstille myndighetenes og Bankens interne krav til soliditet. 

E.3 Vilkårene for tilbudet Under følger et sammendrag av de viktigste vilkårene for Emisjonen: 

Størrelse 900 000 egenkapitalbevis 

Brutto 

emisjonsproveny 

NOK 93 600 000 
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Tegningskurs NOK 104 per egenkapitalbevis. 

Tegningsperiode 15. august 2016 kl. 09.00 til 

2. september 2016 kl. 15.00. 

Tegningsprosedyre Egenkapitalbevis i Banken må 

tegnes ved å innlevere korrekt 

utfylt tegningsblankett til 

Tilrettelegger for Emisjonen eller 

til Banken i tegningsperioden 

Tildeling Tildeling av nye egenkapitalbevis 

vil skje omkring 7. september 

2016. 

Betaling Betaling skal finne sted senest 

7. september 2016 ved direkte 

belastning av tegners bankkonto 

som angitt i tegningsblanketten. 

Utstedelse Når Emisjonen er fullt innbetalt, 

og det er gitt tillatelse fra 

Finanstilsynet, vil 

egenkapitalbevisene bli overført 

til tegnerens VPS-konto omkring 

16. september 2016, etter at 

kapitalforhøyelsen i henhold til 

Emisjonen er registrert i 

Foretaksregisteret som er 

forventet omkring 

16. september 2016. 

Levering Forventet levering vil være 16. 

september 2016 forutsatt at 

kapitalforhøyelsen er registrert i 

Foretaksregisteret. 

Gjennomføringen er 

betinget av følgende 

(a) at Finanstilsynet 

godkjenner 

kapitalforhøyelsen i 

Banken knyttet til 

Emisjonen og de 

tilhørende endringene i 

Bankens vedtekter, 

(b) forutsatt at Emisjonen 

ikke er fulltegnet ved 

ordinære tegninger, at 

Garantiavtalene er fullt 

ut gyldig og i kraft. 
 

E.4 Beskrivelse av vesentlige 

interesser i tilbudet, herunder 

interessekonflikter 

Tegningsbeløpet i Emisjonen er på nærmere vilkår garantert fulltegnet 

og garantistene kan ha en interesse i tilbudet. 

Tilretteleggeren har også interesse i Emisjonen ettersom 
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Tilretteleggeren vil motta honorarer i forbindelse med gjennomføringen 

av Emisjonen. 

E.5 Navn på selger av verdipapirer. 

Beskrivelse av eventuelle lock-

up avtaler (salgsforbud) i 

forbindelse med emisjonen 

Det er ikke selgende verdipapireiere i Emisjonen. 

E.6 Utvanningseffekten av 

tilbudene 

Emisjonen vil medføre en utvanning på 50 % for Eksisterende 

Egenkapitalbeviseiere som har blitt tildelt Tegningsretter og ikke 

benytter disse. Eksisterende Egenkapitalbeviseiere som ble tildelt 

Tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen og utnytter disse fullt ut (men 

uten å overtegne eller å utøve ervervede Tegningsretter) vil 

opprettholde sine relative eierandeler i Banken. 

E.7 Kostnader for investor Den enkelte tegner vil ikke bli belastet med noen omkostninger utover 

tegningskurs for tildelte Egenkapitalbevis. 
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2 RISIKOFAKTORER 

Enhver investering i egenkapitalbevis, er beheftet med risiko. Potensielle investorer bør derfor vurdere de 

risikofaktorene som er inntatt nedenfor, i tillegg til informasjon som er inntatt andre steder i dette Prospektet, før 

det fattes en beslutning om å tegne egenkapitalbevis. Dersom noen av risikofaktorene nedenfor skulle 

materialisere seg, vil det kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Banken, dens virksomhet, resultat, 

likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter, i tillegg til at verdien av egenkapitalbevisene kan reduseres 

og investorer kan derfor risikere å miste hele eller deler av investeringen. En investor bør ikke investere i 

egenkapitalbevis dersom vedkommende ikke har råd til å tape hele investeringen. Samtlige av risikofaktorene 

som er presentert under må anses å være viktige og er ikke beskrevet i prioritert rekkefølge.  

Styret i Banken har gjort alle rimelige tiltak for å sikre at Banken har oversikt over alle (spesifikke) risikoforhold. 

Banken har egne risiko- og kapitalstyringssystemer for å sikre forsvarlig drift og finansiell stabilitet, og samtidig å 

støtte opp om Bankens strategiske utvikling og måloppnåelse. Risikofaktorene inntatt nedenfor er de kjente og 

relevante risikofaktorer Banken mener er av betydning for Banken. 

2.1 Utviklingen i verdipapirmarkedet, økonomisk utvikling og endring i rammebetingelser 

2.1.1 Utvikling i regional og nasjonal økonomi 

De senere år har vist at de globale kapital- og pengemarkedene kan være volatile, hvilket kan medføre en negativ 

effekt på banksektoren internasjonalt. Denne effekten kan relatere seg til blant annet redusert likviditet og økt 

kredittrisikopremie. I tillegg har det i perioder de senere årene forekommet vesentlig reduksjon i 

tilgjengeligheten av finansiering.  

Eventuell vedvarende volatilitet, nye markedsforstyrrelser eller forringelse i den globale økonomien kan ha 

vesentlig negativ effekt på Bankens evne til å få tilgang til kapital og/eller virksomheten for øvrig, resultater av 

virksomheten og/eller økonomiske tilstand.  

Banken og dens datterselskapers ("Konsernet") inntjening og resultater kan bli negativt påvirket av en forverring 

i økonomiske forhold der virksomheten drives. En forverring av makroøkonomiske forhold i Norge kan ha 

vesentlig negativ effekt på Konsernets resultater og økonomiske stilling, spesielt dersom arbeidsløshet eller 

inflasjon øker, oljeprisen faller eller verdier på eiendommer faller. I tillegg til å redusere etterspørselen etter 

Konsernets produkter og tjenester, kan kvaliteten på Bankens kredittportefølje påvirkes negativt, og Banken vil 

kunne oppleve kredittap. Banken har sin virksomhet hovedsakelig i Nord-Trøndelag og Nordland og vil således 

kunne bli påvirket av utviklingen i regionen. 

2.1.2 Rammebetingelser og myndigheters handlinger 

Norske myndigheter kan til enhver tid innenfor rammene av EØS-avtalen innføre regelverk eller gjennomføre 

finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne 

påvirke Bankens og resten av finansindustriens inntekter og kostnader. Myndighetene kan også innføre andre 

tiltak som kan påvirke Konsernets virksomhet; eksempelvis gjennom skjerpede soliditetskrav eller andre 

spesifikke krav. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i kapital- og pengemarkedet (for 

eksempel Finanstilsynet og Norges Bank), vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker 

Konsernets virksomhet direkte. 
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Som følge av blant annet finanskrisen er omfanget av finansreguleringen innen EU de senere år blitt betydelig 

utvidet. Tilsynet er også vesentlig styrket. Myndighetenes mål er at når nasjonal implementering av de såkalte 

Basel III-reglene (CRD IV) er gjennomført, vil sannsynligheten for og omfanget av kriser i finanssektoren bli 

redusert. 

Ytterligere informasjon vedrørende Basel-komitéens standard finnes på Baselkomitéen og Finanstilsynets 

hjemmesider http://www.bis.org, og http://www.finanstilsynet.no.  

For finansnæringen innebærer nye/endrede rammebetingelser blant annet økte krav til kjernekapitaldekning, 

nye krav til sammensetning av kjernekapital, og økte krav til likviditetsstyring og likviditetsbuffere. Nye 

rammebetingelser vil kunne medføre ytterligere press på Bankens rentemargin, kostnader og avkastningen på 

egenkapitalbevis i Banken. Det er også en risiko for at Banken innenfor rammen av gjeldende regelverk kan bli 

pålagt økte kapitaldekningskrav (herunder krav til økt ren kjernekapital), herunder som ledd i Finanstilsynets 

evaluering av Bankens risiko og kapitalbehov etter reglene som gjennomfører «Pilar 2»- reglene i CRD IV. Banken 

vil som følge av dette måtte styrke sin kjernekapital. Det kan heller ikke gis noen garanti for at Banken vil være i 

stand til å oppfylle disse kapitaldekningskravene, herunder være i stand til å reise nødvendig kapital på 

tilfredsstillende vilkår. 

2.2 Forretningsmessig risiko 

2.2.1 Kredittrisiko 

Kredittrisiko er risiko for tap knyttet til at kunder eller andre motparter ikke kan gjøre opp for seg til avtalt tid og 

i henhold til inngåtte avtaler, og at mottatte sikkerheter ikke dekker utestående krav. Inkludert i dette 

risikoområdet er også motpartsrisiko og konsentrasjonsrisiko. Kredittrisiko representerer Konsernets største 

risikoområde.  

Bankens tilgang til korrekt og fullstendig finansiell informasjon og generell kredittinformasjon om låntakere, 

samt Bankens egne interne prosesser knyttet til kredittgivning, er avgjørende for Bankens vurdering av den 

kredittrisiko som er knyttet til den enkelte låntaker. Det vil også kunne være usikkerhet knyttet til verdianslag på 

eiendeler til bedrifter som opplever en syklisk nedadgående trend. 

2.2.2 Risiko for reduksjon av verdien eller likviditeten av Konsernets sikkerhetsobjekter  

En betydelig andel av Konsernets lån er til enhver tid sikret ved pant, for eksempel i eiendom, driftstilbehør, 

varelager og lignende. Dersom, og i den utstrekning, verdien av disse sikkerhetsobjektene faller eller muligheten 

til å realisere slike objekter blir forringet, vil dette øke risikoen for at Konsernet vil lide tap dersom låntaker 

misligholder sitt engasjement med Konsernet, som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på 

Konsernets virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter. Risikoen for en forringelse 

av verdien av disse sikkerhetsobjektene og muligheten til å realisere slike objekter øker ved 

nedgangskonjunkturer og finansielle kriser.  

2.2.3 Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at Konsernet ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller krav uten 

at det oppstår vesentlige ekstraomkostninger i form av prisfall på eiendeler som må realiseres, eller i form av 

dyrere finansiering. Nivået på institusjonens ansvarlige kapital vil være en sentral forutsetning for å kunne 

tiltrekke seg nødvendig finansiering til enhver tid. Banken er avhengig av tilgang til ekstern kapital på 
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tilfredsstillende vilkår for å kunne innfri sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Denne likviditetsrisikoen er 

latent innenfor bankvirksomhet, og kan særskilt gjøre seg gjeldende på grunn av for stor avhengighet til en 

bestemt finansieringskilde, endringer i kredittratinger eller mer generelle endringer i markedet. 

Banken er videre avhengig av tilstrekkelig finansiering for å kunne drive sin utlånsvirksomhet. Omkring 88,2 % av 

Bankens utlånsvirksomhet er dekket gjennom kundeinnskudd (tall per 30. juni 2016). Slike innskudd er imidlertid 

blant annet utsatt for variasjoner som skyldes hendelser utenfor Bankens kontroll, som for eksempel bortfall i 

kunders tiltro til markedet og økt konkurranse, som kan føre til at Banken i en periode får en vesentlig reduksjon 

i sine kundeinnskudd. I tillegg kan enhver usikkerhet knyttet til Bankens finansielle stilling føre til vesentlig 

kontantuttak som kan resultere i et finansieringsunderskudd hos Banken. Dette gjelder spesielt for innskudd over 

2 millioner kroner (da det overskytende av slike innskudd ikke er garantert gjennom bankenes sikringsfond). 

Banken benytter i tillegg ekstern boligkredittselskap, Eika Boligkreditt AS, som funding-kilde for sine utlån. Per 

30. juni 2016 har Banken overført NOK 1,3 milliarder i utlån til Eika Boligkreditt AS. Dette gir Banken tilgang til 

langsiktig funding i obligasjoner med fortrinnsrett, og er med på å redusere likviditetsrisikoen på Bankens 

balanse. 

Bankens lånekunder ønsker som regel langsiktig finansiering, mens Bankens innskuddskunder i praksis, på meget 

kort varsel, kan disponere sine innskudd. Banken har derfor et tidsgap som medfører en risiko for tap dersom 

Banken ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendeler uten 

vesentlige ekstrakostnader. Denne likviditetsrisikoen oppstår idet løpetiden på kundeinnskudd og innlån fra 

kapitalmarkedet er ulik kunders låneperiode. 

Selv om Banken har en konservativ holdning til likviditetsrisiko, og Banken til enhver tid søker å diversifisere sine 

kilder til finansiering og etablere likviditetsreserver for å bli mest mulig uavhengig av hendelser i det enkelte 

marked, medfører den typen virksomhet Banken driver en latent likviditetsrisiko som vil kunne ha en vesentlig 

negativ innvirkning på Bankens resultat, likviditet og finansielle stilling.  

2.2.4 Markedsrisiko  

Markedsrisiko er en samlebetegnelse som omfatter risikoen for tap knyttet til poster på og utenfor balansen 

som følge av endringer i markedspriser. Verdipapirrisiko, valutarisiko, renterisiko, risiko forbundet med 

egenbeholdning er inkludert i denne risikoklassen. Kursbevegelser på Bankens verdipapirer vil kunne ha en 

negativ innvirkning på Bankens inntekter. Endringer i porteføljesammensetningen vil kunne innebære lavere 

eller høyere kapitaldekning for Banken. 

Bankens virksomhet er eksponert for risiko knyttet til rentemarginer realisert mellom utlån og lånekostnader. 

Endringer i renteforskjellene kan direkte påvirke Banken i den grad de påvirker avkastningen på rentebærende 

eiendeler, og renter betalt på rentebærende gjeld, og spesielt om endringene er uforholdsmessige eller 

uventede, eller på annen måte påvirker forholdet mellom marginer på utlån og lån. Bankens viktigste 

finansieringskostnad er rente betalt på innskudd og finansiering fra obligasjonsmarkedet, mens de viktigste 

renteinntektene kommer fra utlån til kunder og rentebærende verdipapir. Når tidspunktet for justeringer av 

renter ikke er sammenfallende, for eksempel når en økning av rentene i fundingmarkedet ikke er mulig å 

overføre til utlån, kan dette påvirke inntektene negativt. 
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Banken har investeringer i verdipapirer hvor verdi er avhengig utvikling i flere variabler, for eksempel renter, 

valutakurser, kredittspreader og aksjekurser. En negativ utvikling i verdi på disse verdipapirene vil ha en negativ 

påvirkning på Bankens finansielle stilling og/eller resultat. 

2.2.5 Bankens beholdning av verdipapirer er eksponert for variasjoner i markedskurs 

Banken har en egen beholdning av verdipapirer som består av blant annet både aksjer og, egenkapitalbevis, 

obligasjoner og obligasjonsfond. Markedsverdien for disse verdipapirene påvirkes av svingninger og generell 

utvikling på flere områder, blant annet rentesatser, valutasatser og kredittspredning. Finansmarkedene har, og 

vil også fremover, oppleve perioder med brå nedgang i den antatte og faktiske verdien av eiendeler, som igjen 

har påvirket kursen og likviditeten i verdipapirene. Dette vil kunne ha en negativ innvirkning på Bankens 

verdipapirer, som igjen vil kunne ha en negativ innvirkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle 

stilling og/eller framtidsutsikter. 

2.2.6 Marginpress 

Rentemarginen for norske banker har vært nokså stabil de siste årene. Tiltakende press på utlånsmarginer, 

særlig gjennom 2014, har blitt kompensert av fallende markedsfinansieringskostnad og reduserte 

innskuddsrenter. Også i 2015 har man sett et fortsatt press på utlånsmarginene, særlig innenfor personmarkedet 

med pant i bolig og enkeltsegmenter innenfor næringsutlån (som eiendom), som vil legge press på 

rentemarginen framover da innskuddsrentene allerede er på svært lave nivåer. Dersom ikke volumveksten 

holdes oppe kan dette i sin tur bidra til å svekke Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling 

og/eller framtidsutsikter. 

2.2.7 Konkurransesituasjon 

Konsernets fremtidige økonomiske resultater vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil 

dette være tilfellet dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse på områder som er 

Konsernets satsningsområder. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av 

sterk konkurranse om kunder, særlig for privatmarkedet. Økt konkurranse kan gi reduserte marginer, som igjen 

vil kunne ha en negativ virkning Konsernets virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller 

framtidsutsikter. 

2.2.8 Risiko knyttet til Konsernets operasjonelle virksomhet 

Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser, svikt hos 

mennesker og i systemer, samt eventuelle eksterne hendelser. Dette kan eksempelvis være svikt i rutiner, svikt i 

datasystem, kompetansesvikt, feil i Konsernets underleverandører, tillitsbrudd hos ansatte og kunder, ran, 

underslag m.m. 

Banken gjennomfører et betydelig antall operasjoner hver dag i hver enhet i en rekke ulike markeder og 

geografiske områder. Bankens virksomhet avhenger av evnen til å håndtere disse operasjoner effektivt på tvers 

av ulike enheter. Banken er eksponert for operasjonell risiko som for eksempel svikt eller mangler i interne 

prosesser og systemer (inkludert, men ikke begrenset til, finansiell rapportering og risikostyringssystemer), IT-
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infrastruktur, utstyr/maskiner, dokumentasjon av transaksjoner eller avtaler med tredjeparter, manglende 

sikring av eiendeler, ansattes feil, manglende opprettholdelse av forsvarlige fullmakter, og manglende 

oppfyllelse av regulatoriske krav (inkludert, men ikke begrenset til, databeskyttelse og anti-hvitvaskingslover) og 

lovgivning for de markedene hvor Banken har virksomhet. 

SDC er Bankens hovedleverandør av teknologitjenester. Det foreligger et omfattende avtaleverk som blant annet 

regulerer ansvaret mellom partene og fastsetter definerte krav til oppetid og konsekvenser dersom dette ikke 

blir overholdt. SDCs ansvar for Bankens tap er begrenset. En vesentlig svikt i disse systemene vil likevel ha en 

vesentlig innvirkning på Bankens virksomhet og dens kunders tilfredshet, som igjen vil kunne ha en vesentlig 

negativ innvirkning på virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller framtidsutsikter.  

Konsernet er også utsatt for operasjonell risiko på grunn av svikt i eksterne systemer. Dessuten kan Konsernet bli 

negativt påvirket av uredelige handlinger eller brudd på interne instrukser begått av egne ansatte. Konsernet kan 

ikke forutsi hvorvidt slike tilfeller av interne misligheter vil oppstå, eller hvis de skulle oppstå, i hvilken grad disse 

handlinger vil få negativ innvirkning. 

Risikoen for at banker vil bli utsatt for eller brukes til hvitvasking har økt. Risikoen for hvitvasking er høyere i 

fremvoksende markeder enn i Norge og andre utviklede markeder. Risikoen for fremtidige hendelser knyttet til 

hvitvasking finnes alltid for finansinstitusjoner. Eventuelle brudd på anti-hvitvaskingsregler, eller forsøk på 

brudd, kan ha alvorlige juridiske og omdømmemessige konsekvenser for Konsernet, og kan resultere i negativ 

innvirkning på Konsernets virksomhet. 

2.2.9 Risiko knyttet til personell 

Konsernets virksomhet er avhengig av den kollektive innsatsen av sine ansatte på alle nivåer. Dersom Konsernet 

ikke er i stand til å beholde og tiltrekke seg tilstrekkelig personell med rikelig kompetanse, kan dette ha en 

negativ effekt på virksomheten. Videre kan tap av nøkkelpersonell og ledelse ha en negativ effekt på Konsernets 

virksomhet, strategi, finansielle stilling og/eller resultater. 

2.2.10 Eierrisiko 

Eierrisiko er risikoen for at Banken blir påført negative resultater fra eierposter i strategisk eide selskap og/eller 

må tilføre ny egenkapital til disse/dette selskap(ene). Slike tap vil kunne ha en negativ innvirkning på Bankens 

finansielle stilling og fremtidige resultat og utviklingsmuligheter. 

2.2.11 Uventede inntekts- og kostnadssvingninger  

Banken er utsatt for uventede svingninger i inntekter og kostnader som kan inntreffe i ulike forretnings- eller 

produktsegmenter. Ettersom det vesentligste av Bankens inntekter kommer fra kjernevirksomheten og omfatter 

rentenetto og provisjonsinntekter fra andre banktjenester som betalingsformidling, forsikring og lignende, er 

Bankens kostnader også tilpasset disse kjerneaktivitetene. Det er likevel en risiko for at uforutsette 

konjunktursvingninger eller endret kundeadferd kan forekomme. Dette kan igjen medføre at Bankens kostnader 

vesentlig overskrider Bankens inntekter, som igjen vil kunne ha en vesentlig innvirkning på Bankens 

driftsresultat, likviditet og finansielle situasjon. 
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2.2.12 Banken er utsatt for systemrisiko 

Det høye nivået av avhengighet mellom de ulike institusjonene innenfor finansnæringen medfører at Banken er 

spesielt utsatt for forverringer i kommersiell og finansiell soliditet, eller oppfattet soliditet, hos andre 

finansinstitusjoner. Tvil rundt, eller mislighold av, kun én institusjon i finansnæringen kan føre til store 

likviditetsproblemer, tap eller mislighold av andre institusjoner. Dette henger sammen med den kommersielle og 

finansielle soliditeten knyttet til finansinstitusjoner som følge av kreditt, handel, clearing eller andre relasjoner. 

Selv en oppfatning av, eller spørsmål om, mangel på kredittverdighet hos en motpart kan føre til 

likviditetsproblemer. Både smitteeffekt knyttet til oppfatning av soliditet og motpartsrisiko mot andre finansielle 

institusjoner kan betegnes som ”systemrisiko”. Systemrisikoen kan ha vesentlige negative effekter på Bankens 

evne til å skaffe ny kapital til sin virksomhet, på dens finansielle posisjon, på driftsresultat, på likviditet og/eller 

framtidsutsikter. 

2.2.13 Banken er eksponert for risiko i forbindelse med mulige fremtidige strategiske transaksjoner 

Som en del av Bankens fremtidige strategi, kan Banken velge å gjennomføre strategiske transaksjoner (inkludert, 

men ikke begrenset til, oppkjøp, salg, sammenslåing og inngåelse av joint venture-samarbeid) for enten å styrke 

driften innenfor eller trekke seg ut av et virksomhetssegment eller geografisk område. Det er ingen garanti for at 

Konsernet vil være i stand til å fullføre integreringen av eventuelle oppkjøpte enheter, fullføre salg, inngå joint 

ventures som planlagt eller å identifisere alle potensielle forpliktelser før transaksjonene er avsluttet. Enhver slik 

hendelse kan ha en vesentlig negativ effekt på Konsernets virksomhet, finansielle situasjon, likviditet og/eller 

driftsresultat. 

2.2.14 Risiko knyttet til interessekonflikter 

I Bankens daglige virksomhet plikter Banken å løse potensielle interessekonflikter, herunder situasjoner der 

Bankens tjenester til en bestemt kunde, egen investering, eller andre interesser kommer i konflikt, eller blir 

oppfattet å komme i konflikt, med interessene til en annen kunde, så vel som situasjoner der enkelte deler av 

Bankens virksomheter har tilgang til materiale som ikke er offentlig informasjon og ikke deles med øvrige deler i 

Banken. En tilfredsstillende identifisering og håndtering av interessekonflikter er kompleks, delvis fordi interne 

brudd på fremgangsmåter kan være vanskelig å oppdage. Dersom Banken ikke lykkes, eller det fremstår som om 

den ikke lykkes, i å behandle interessekonflikter på en tilfredsstillende måte kan dette skade Bankens omdømme 

og berøre kunders villighet til å inngå transaksjoner. 

2.2.15 Compliance-risiko (etterlevelse) 

Compliance-risiko er risikoen for at Banken pådrar seg offentlige sanksjoner/bøter eller økonomisk tap som følge 

av manglende etterlevelse av lover og forskrifter. 

Som svar på dagens økonomiske uro eller fremtidig krise eller andre bekymringer, kan regulatoriske myndigheter 

vedta nye eller ytterligere reguleringer, for eksempel restriksjoner eller begrensninger på Bankens virksomhet, 

herunder, men ikke begrenset til, høyere kapitalkrav, økte rapporteringskrav og restriksjoner på visse typer 

transaksjoner. Nye, eller endring i eksisterende, lover, forskrifter og øvrige juridiske og regulatoriske krav til 

Bankens virksomhet kan medføre betydelige tilpasningskostnader. Banken kan påvirkes negativt ved endringer 
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eller utvikling i regulering og/eller tilsynsområder på blant annet, men ikke begrenset til, følgende områder (i) 

endringer i penge-, rente- og øvrig politikk, (ii) generelle endringer i regjeringen og regulerende myndighet eller 

regimer som kan påvirke investorers beslutninger eller øke kostnadene av å gjøre forandringer, (iii) endringer i 

konkurranse- og prissettingsregelverk, (iv) differensiering blant finansinstitusjoner med hensyn til utvidelsen av 

garantier til bankinnskudd fra kunder og vilkårene knyttet til slike garantier, (v) videre utvikling i den finansielle 

rapporteringen, (vi) endringer i regelverket for Bankens nåværende struktur, (vii) annen ugunstig politisk, militær 

eller diplomatisk utvikling, sosial ustabilitet eller juridisk usikkerhet, som igjen kan påvirke etterspørselen etter 

Bankens produkter og tjenester og (viii) ekspropriasjon, nasjonalisering og inndragning av eiendeler. Banken 

forventer å møte sterkere regulering av sin virksomhet. 

International Accounting Standards Board ("IASB") standarder som styrer utarbeidelsen av regnskapet kan bli 

endret og Finanstilsynet kan gjøre endringer i sine tolkninger av disse eller det kan oppstå forskjeller i 

oppfatningen mellom Banken og myndigheter med hensyn til anvendelse av slike standarder. Slike endringer kan 

påvirke Bankens rapporterte finansielle stilling og/eller resultater. Ved innføring av IFRS 9 er det forventet at 

banker generelt vil måtte øke sine avsetninger for forventede tap i sine låneporteføljer. 

Banken opererer i et juridisk og regulatorisk miljø som utsetter den for potensielle rettssaker og regulatorisk 

risiko. Som et resultat av dette kan Banken bli involvert i ulike tvister og juridiske, administrative og offentlige 

saker i Norge og andre jurisdiksjoner som potensielt kan utsette Banken for tap. Slike krav, tvister og søksmål er 

gjenstand for mange usikkerheter, og resultatene er ofte vanskelig å forutsi. 

Tap av rettssaker kan resultere i sanksjoner av ulike typer for Banken, inkludert men ikke begrenset til, betaling 

av bøter eller erstatning, ugyldigkjennelse av kontrakter, eller begrensninger på Bankens virksomhet, noe som 

kan ha en negativ effekt på Bankens omdømme og/eller finansielle stilling. 

2.2.16 Omdømmerisiko  

Konsernet er avhengig av å opprettholde et godt omdømme og tillit i markedet for å tiltrekke seg nye, og 

beholde eksisterende, kunder. Banken er også avhengig av et godt omdømme hos motparter, i 

egenkapitalbevismarkedet, hos fremmekapitalinvestorer og hos myndighetene. Dersom Konsernet ikke klarer å 

opprettholde det nødvendige omdømmet og den nødvendige tillit i markedet, vil det kunne medføre bortfall av 

kunder, bortfall av obligasjons- og sertifikatfinansiering mv., som igjen vil kunne ha en vesentlig negativ 

innvirkning på Konsernets virksomhet, resultat, likviditet og finansielle stilling. 

2.2.17 Risiko knyttet til Konsernets kontrakter 

Konsernets virksomhet er i stor grad regulert av kontrakter med kunder, motparter og leverandører og 

Konsernet vil kunne lide tap dersom en kontrakt ikke kan gjennomføres som forutsatt. Hva slags tap og 

omfanget av et tap vil avhenge av hva slags kontrakt som eventuelt ikke oppfylles. Manglende gjennomføring av 

en kontrakt kan for eksempel skyldes faktorer som utilstrekkelig dokumentasjon, at en motpart ikke har rett til å 

inngå kontrakten, usikkerhet om lovligheten av en kontrakt eller kontraktklausul, eller problemer med å 

gjennomføre en kontrakt i en konkurs eller konkursliknende situasjon.  
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2.3 Andre forhold 

2.3.1 Utbyttepolitikk 

Tidspunkt for og størrelsen på fremtidige utbetalinger av utbytte fra egenkapitalbevisene vil avhenge av Bankens 

fremtidige inntjening, Bankens kapitalbehov, samt kapital- og kjernekapitaldekning, slik disse er definert i lov og 

forskrifter i Norge. Ettersom Banken vil måtte styrke sin kjernekapital vil det være risiko for at Banken ikke vil 

være i stand til å opprettholde utbyttenivået. Utbytte vedtas av generalforsamlingen og dersom denne ikke 

velges å utdele utbytte, vil ikke egenkapitalbeviseieren ha noe krav på få slik utbetaling. Fravær av og/eller 

nivået på utbytte kan ha negativ innvirkning på prisingen av egenkapitalbevis. For Bankens utbyttepolitikk vises 

det til punkt 9.11. 

2.3.2 Utbytteutvanning 

Grong Sparebanks årsoverskudd blir fordelt mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i tråd med 

eierbrøken. Dersom overskuddet som tildeles grunnfondskapitalen ikke deles ut som gaver, vil dette legges til 

grunnfondskapitalen og således medføre at grunnfondskapitalens relative andel av neste års utbytte blir større 

og egenkapitalbeviseierne risikerer å bli utvannet. 

2.3.3 Utvikling i verdipapirmarkedet og volatilitet 

Kursen på egenkapitalbevis i Banken vil kunne påvirkes av den generelle utvikling i verdipapirmarkedene. Dette 

innebærer at kursen på egenkapitalbevis utstedt av Banken vil kunne gå opp eller ned uavhengig av Konsernets 

balanse og resultatutvikling. 

Prissettingen av egenkapitalbevisene vil også kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold. Egenkapitalbevisene 

er ikke notert på en regulert markedsplass og handelen i egenkapitalbevis har vært preget av et relativt lavt 

omsetningsvolum. Dette kan medføre selv handler med beskjedent volum kan føre til sterke positive eller 

negative kursutslag. 

2.3.4 Adgangen til å saksøke Banken kan være begrenset etter norsk rett 

Banken er en norsk sparebank stiftet i henhold til norsk rett. Egenkapitalbeviseiernes rettigheter følger således 

av norsk rett og Bankens vedtekter. Disse reguleringene kan avvike fra rettigheter egenkapitalbeviseiere eller 

aksjeeiere har i andre jurisdiksjoner. Det gjøres særskilt oppmerksom på at norsk rett begrenser hvilke 

omstendigheter som gir egenkapitalbeviseiere i sparebanker adgang til å anlegge avledede søksmål mot en 

sparebank. Etter norsk rett vil et søksmål vedrørende urettmessige handlinger foretatt mot en sparebank, anlagt 

av den relevante sparebank, ha prioritet foran søksmål anlagt av en egenkapitalbeviseier vedrørende samme 

handling.  

Videre er en egenkapitalbevistegners eller egenkapitalbeviseiers anledning til å fremme krav mot en sparebank i 

forbindelse med en kapitalforhøyelse, etter registrering av denne kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, sterkt 

begrenset etter norsk rett.  
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3 ERKLÆRINGER 

3.1 Ansvarserklæring fra styret i Grong Sparebank 

Styret i Grong Sparebank er ansvarlig for informasjonen i Prospektet. Styret i Banken erklærer herved at 

opplysningene i Prospektet så langt de kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer 

utelatelser fra Prospektet som er av en slik art at de kan endre Prospektets betydningsinnhold, og at styret i 

Banken har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. 

 

Grong, 11. august 2016 

 

 

Audun Veium 

Styrets leder 

 

 Jonny Melting 

Styrets nestleder 

 Ragnhild Kroglund 

Styremedlem 

Frode Renbjør Mellingen 

Styremedlem 

 Heidi Wang 

Styremedlem 

 

 May Liss Båtstrand 

Styremedlem 

 

  Jarle Rasmussen 

Styremedlem 
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3.2 Tredjepartsinformasjon 

Det er enkelte steder i Prospektet gjengitt informasjon som stammer fra tredjepart. I slike tilfeller er kilden alltid 

oppgitt. Slik informasjon er korrekt gjengitt, og så langt Banken kjenner til og kan kontrollere ut fra 

offentliggjorte opplysninger fra tredjepart, er ingen fakta utelatt som kan medføre at de gjengitte opplysningene 

er unøyaktige eller villedende.  

Dette Prospektet er utarbeidet for å informere egenkapitalbeviseiere og potensielle tegnere av nye 

egenkapitalbevis om Emisjonen. Hvis ikke annet er angitt, er Banken kilde til informasjonen som er inntatt i 

Prospektet. Tilretteleggeren gir ingen garanti for at slik informasjon er nøyaktig eller fullstendig, og ingenting i 

Prospektet er, eller skal anses som, et løfte eller en garanti fra Tilretteleggeren. Enhver gjengivelse eller 

distribusjon av Prospektet, fullstendig eller delvis, og enhver formidling av informasjon i Prospektet eller bruk av 

slik informasjon for andre formål enn å vurdere en investering i de nye egenkapitalbevisene, er forbudt. 

Tilretteleggeren fraskriver seg ethvert ansvar i tilknytning til Prospektet i den utstrekning dette er tillatt under 

norsk rett. 

3.3 Fremtidsrettede uttalelser 

Dette Prospektet inneholder "fremtidsrettede" uttalelser, herunder estimater og forventninger om Bankens 

fremtidige finansielle og operasjonelle stilling, forretnings strategi, planer og mål. Alle fremtidsrettede uttalelser 

som er inntatt i dette Prospektet er basert på informasjon tilgjengelig for Banken, og gir uttrykk for Bankens 

synspunkter og vurderinger, per datoen for dette Prospektet. Banken fraskriver seg enhver forpliktelse til å 

oppdatere eller endre fremtidsrettede uttalelser i Prospektet for å reflektere noen endring i Bankens 

forventninger eller hendelser, betingelser eller forhold som slike uttalelser er basert på, med mindre en slik 

oppdatering eller endring er påkrevet i henhold til lov. 

Banken kan ikke gi noen forsikring om at fremtidsrettede uttalelser er korrekte, og investorer advares om at 

enhver fremtidsrettet uttalelse ikke er garantier om fremtidig prestasjon. Fremtidsrettede uttalelser er 

gjenstand for kjente og ukjente risikoer, usikkerheter og andre faktorer, som kan medføre at de faktiske 

resultater, prestasjoner eller mål for Banken, eller virksomhetsområdet som Banken opererer i, vil avvike 

vesentlig fra ethvert fremtidig resultat, prestasjon eller mål som er angitt direkte eller indirekte i slike uttalelser. 

Fremtidsrettede uttalelser er basert på flere antakelser om Bankens nåværende og fremtidige 

forretningsstrategi og omgivelsene Banken utfører eller vil utføre sin virksomhet i. Faktorer som kan medføre at 

Bankens faktiske resultat, prestasjoner eller mål vesentlig avviker fra de som er inntatt i fremtidsrettede 

uttalelser inkluderer, men er ikke begrenset til, de risikofaktorer som er beskrevet i Kapittel 2 ("Risikofaktorer"), 

og annen informasjon i blant annet Kapittel 4 ("Nærmere om Emisjonen"), Kapittel 5 ("Kundegrunnlag og 

markedsposisjon"), Kapittel 9 ("Eierandelskapital og egenkapitalbeviseiere") og Kapittel 11 ("Rammebetingelser 

for sparebanker"). 
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4 NÆRMERE OM EMISJONEN 

4.1 Formålet med Tilbudene 

Grong Sparebank inngikk den 23. mai 2016 en avtale med Danske Bank om overtakelse av en kundeportefølje i 

Bankens markedsområde, noe som vil øke Bankens utlån med ca. NOK 1,5 mrd. og innskuddsmassen med ca. 

NOK 1 mrd. Oppkjøpet gir Banken en økt kundemasse på ca. 8 000 personkunder og 120 landbrukskunder. 

Grong Sparebank overtar Danske Banks ansatte i Namsos og Steinkjer. Det er forventet at oppkjøpet vil bli 

gjennomført i midten av november 2016. Oppkjøpet av kundeporteføljen medfører et behov for tilførsel av 

kapital for å tilfredsstille myndighetenes og Bankens interne krav til soliditet. 

På denne bakgrunn traff generalforsamlingen i Grong Sparebank den 7. juni 2016 vedtak om Emisjonen. Brutto 

emisjonsprovenyet på NOK 93 600 000 er garantert fulltegnet av et garantikonsortium, som nærmere beskrevet 

i punkt 4.2.13.  

4.2 Emisjonen 

4.2.1 Oversikt  

Emisjonen er et tilbud fra Grong Sparebank om å utstede 900 000 Nye Egenkapitalbevis i Banken til en 

Tegningskurs på NOK 104 per Nye Egenkapitalbevis, hvilket tilsvarer et samlet bruttoproveny på NOK 

93 600 000. De Nye Egenkapitalbevisene vil utstedes i henhold til Finansforetaksloven. 

Bankens egenkapitalbeviseiere slik de fremkommer i VPS per utløpet av 7. juni 2016 ("Eksisterende 

Egenkapitalbeviseiere") vil bli tildelt omsettelige Tegningsretter som hver gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt 

ett Nytt Egenkapitalbevis. Se punkt 4.2.8 "Tegningsretter" for en beskrivelse av Eksisterende 

Egenkapitalbeviseiere som ikke lovlig kan delta i Fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning og tegning uten 

Tegningsretter er tillatt, men det kan ikke gis noen garanti for at Nye Egenkapitalbevis i Banken vil bli tildelt på 

bakgrunn av slike tegninger i Emisjonen.  

Emisjonen er på nærmere bestemte vilkår garantert fulltegnet av Garantistene som nærmere beskrevet i punkt 

4.2.13 "Fulltegningsgaranti" nedenfor.  

Det vil ikke bli foretatt noe for å tillate et offentlig tilbud av de egenkapitalbevisene i Emisjonen i noen annen 

jurisdiksjon enn Norge. 

4.2.2 Vedtak i generalforsamlingen 

Den 7. juni 2016 fattet Bankens generalforsamling følgende vedtak om å utstede egenkapitalbevis i Emisjonen: 

a) Eierandelskapitalen forhøyes med NOK 90 000 000 ved utstedelse av 900 000 nye 

egenkapitalbevis. 

b) Egenkapitalbevisenes pålydende skal være NOK 100. 

c) Tegningskursen er NOK 104 per egenkapitalbevis. 

d) Egenkapitalbeviseiere som er registrert i bankens egenkapitaleierregister i VPS ved utløpet av 7. 

juni 2016, har fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de 

fra før eieregenkapitalbevis i banken. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige. Det vil bli 

tildelt tegningsretter til eiere av egenkapitalbevis som er registrert i VPS per utløpet av 7. juni 

2016. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbeviseier vil rundes ned til 
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nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis 

(forutsatt at rettighetshaveren kan tegne egenkapitalbevis, jf. bokstav e nedenfor). Overtegning 

og tegning uten tegningsretter er tillatt.  

e) Egenkapitalbevisene kan ikke tegnes av noen som etter bankens vurdering er hjemmehørende i 

en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning ville være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn 

Norge) ville medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak. Banken (eller person 

autorisert av banken) skal ha rett, men ikke plikt, til å selge tegningsretter utstedt til enhver slik 

egenkapitalbeviseier, mot overføring av nettoprovenyet ved salget til egenkapitalbeviseieren. 

f) Et prospekt, som skal godkjennes av Finanstilsynet i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 7, 

skal utarbeides i tilknytning til kapitalforhøyelsen. 

g) Tegningsperioden starter 15. august 2016 kl. 09.00 og avsluttes 2. september kl. 15.00 (norsk 

tid). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal 

tegningsperioden starte den andre virkedagen etter godkjenningstidspunktet og avsluttes 18 

dager deretter. Tegningsperioden skal ikke under noen omstendighet avsluttes senere enn 30. 

september 2016. Tegninger fra garantister som følge av deres garantiforpliktelse i forbindelse 

med emisjonen skal likevel kunne aksepteres i inntil tre virkedager etter utløpet av den normale 

tegningsperioden. 

h) Egenkapitalbevisene tegnes ved å undertegne og returnere tegningsblanketten som vedlegges 

prospektet.  

i) Styret tildeler de nye egenkapitalbevisene. Følgende tildelingskriterier skal gjelde: 

1. Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt 

gyldig utøvet i tegningsperioden. 

2. Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet tegningsretter og 

overtegnet bli tildelt ytterligere egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall 

tegningsretter som er utøvet av hver slik tegner. I den grad forholdsmessig tildeling ikke 

er mulig, vil banken foreta tildeling etter loddtrekning. 

3. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) og (2), vil bli tildelt 

tegnere som ikke har utøvet tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig 

basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til 

nærmeste 100 egenkapitalbevis. 

4. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) til (3) vil bli tildelt 

tegnere som deltar i garantikonsortiet for emisjonen. Tildeling vil skje pro rata basert på 

garantiansvaret til den enkelte deltaker i garantikonsortiet.  

j) Fristen for betaling for egenkapitalbevisene er 7. september 2016, eller den fjerde virkedagen 

etter utløpet av tegningsperioden dersom denne utsettes i henhold til bokstav g) ovenfor. Hver 

tegner med norsk bankkonto skal ved utfylling av tegningsblanketten gi Norne Securities AS en 

engangsfullmakt til å belaste en angitt bankkonto for oppgjøret i samsvar med antallet tildelte 

egenkapitalbevis. Belastningen vil skje på eller omkring fristen for betaling. For tegnere uten 

norsk bankkonto skal betaling foretas i henhold til instruksjonene i tegningsblanketten vedlagt 

prospektet.  

k) Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken fra tidspunktet for registrering av 

kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, likevel slik at egenkapitalbevisene har rett til utbytte for 

regnskapsåret 2016 i samme grad som den nye eierandelskapitalen teller med i eierbrøken ved 

fordeling av overskudd for 2016. For å kunne skille egenkapitalbevisene med forskjellig rett til 
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utbytte fra hverandre vil de nye egenkapitalbevisene registreres i VPS på et separat ISIN inntil 

utbytte for regnskapsåret 2016 er utbetalt. 

l) Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-

14. 

m) Et emisjonsproveny på NOK 93 600 000 er garantert fulltegnet av et garantikonsortium. 

Garantistene er pro-rata, ubetinget og ugjenkallelig ansvarlig for de egenkapitalbevis som ikke 

blir tegnet og tildelt under emisjonen dersom det samlede provenyet fra tegninger utgjør mindre 

enn NOK 93 600 000 i emisjonen, og skal overta og betale for et antall egenkapitalbevis 

tilsvarende differansen. Under ingen omstendighet svarer garantistene for tegnernes og/eller 

andre garantisters evne eller vilje til å betale for tildelte egenkapitalbevis. Kostnader i 

forbindelse med garantiprovisjon vil være NOK 1 872 000. Totale emisjonskostnader antas å 

være i størrelsesorden NOK 4 000 000. Emisjonskostnadene skal dekkes av innbetalt overkurs i 

emisjonen og bankens overkursfond. 

n) Vedtektene § 2-2 skal etter gjennomføringen av emisjonen lyde som følger: 

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 180 000 000 fordelt på 1 800 000 egenkapitalbevis 

pålydende kr 100 fullt innbetalt." 

4.2.3 Vilkår for gjennomføring 

Gjennomføringen av Emisjonen er betinget av at, forutsatt at Emisjonen ikke er fulltegnet ved ordinære 

tegninger, Garantiavtalene (som definert i punkt 4.2.13 "Fulltegningsgaranti") er fullt ut gyldig og i kraft.  

Vennligst se punkt 4.2.13 "Fulltegningsgaranti" for en beskrivelse av tegningsgaranti, herunder betingelsene for 

og termineringsrettene knyttet til disse.  

Dersom det blir klart at de ovennevnte betingelsene ikke vil bli oppfylt, vil Emisjonen bli kansellert. Dersom 

Emisjonen kanselleres, vil samtlige Tegningsretter bortfalle og ikke lenger ha noen verdi, det vil ses bort fra 

enhver tegning eller tildeling av Nye Egenkapitalbevis, og enhver betaling for slike Nye Egenkapitalbevis vil bli 

tilbakebetalt til tegnerne uten renter eller annen kompensasjon. Bortfallet av Tegningsrettene vil ikke ha noen 

innvirkning på gyldigheten av handler i Tegningsrettene, og investorer vil ikke motta noen refusjon eller 

kompensasjon tilknyttet Tegningsretter tildelt eller ervervet i markedet. 

Informasjon om oppfyllelse eller manglende oppfyllelse av vilkårene for gjennomføring av Emisjonen vil 

publiseres på Bankens internettside (www.grong-sparebank.no) så snart vilkårene er oppfylt eller, dersom 

aktuelt, så snart det er klart at vilkårene ikke vil oppfylles. 

4.2.4 Tidsplan 

Tidsplanen nedenfor viser enkelte indikative nøkkeldatoer for Emisjonen. 

Registreringsdato for rett til Tegningsretter......................................................... 7. juni 2016 

Første dag i Tegningsperioden ............................................................................. 15. august 2016 

Første handelsdag for Tegningsrettene................................................................ 15. august 2016 

 

Handel i Tegningsrettene avsluttes....................................................................... Klokken 15:00 (norsk tid) 2. 

september 2016 
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Tegningsperioden utløper .................................................................................... Klokken 15:00 (norsk tid) 2. 

september 2016 

Tildeling av egenkapitalbevis................................................................................. Omkring 7. september 2016 

Utsendelse av tildelingsbrev ................................................................................. Omkring 7. september 2016 

Betalingsdato ........................................................................................................ Omkring 7. september 2016 

Registrering i Foretaksregisteret og levering av Nye Egenkapitalbevis.................. Omkring 16. september 2016 

4.2.5 Tegningskurs og emisjonsbeløp 

Tegningskursen i Fortrinnsrettsemisjonen er NOK 104 per Nytt Egenkapitalbevis.  

Prisen er basert på pålydende per egenkapitalbevis samt overkurs tilstrekkelig til å dekke kostnadene i 

forbindelse med Emisjonen, og ikke en ren vurdering av Egenkapitalbevisenes markedsverdi. 

Ved fastsettelsen av tegningskursen er det videre tatt hensyn til at Emisjonen gjennomføres med fortrinnsrett 

for Eksisterende Egenkapitalbeviseiere. De Eksisterende Egenkapitalbeviseiernes gis tilbud om tegning av Nye 

Egenkapitalbevis i Emisjonen og ved tilrettelegging for eventuelt salg av Tegningsretter. Tegningskursen 

representerer således ikke nødvendigvis Bankens styre eller Tilretteleggerens vurdering av de underliggende 

verdier i Grong Sparebank. 

Brutto emisjonsbeløp i Fortrinnsrettsemisjonen, før omkostninger, vil utgjøre NOK 93 600 000. 

4.2.6 Tegningsperiode 

Tegningsperioden løper fra og med 15. august 2016 kl. 09:00 til 2. september 2016 kl. 15:00 (norsk tid).  

Egenkapitalbevis som ikke er tegnet ved Tegningsperiodens utløp og således tildeles deltakerne i 

garantikonsortiet, skal tegnes av disse innen tre virkedager etter Tegningsperiodens utløp.  

4.2.7 Registreringsdato 

Egenkapitalbeviseiere som er registrert i Bankens egenkapitalbeviseierregister i VPS ved utløpet av 7. juni 2016 

("Registreringsdatoen") vil motta Tegningsretter. 

4.2.8 Tegningsretter 

Eksisterende Egenkapitalbeviseiere vil bli tildelt Tegningsretter som gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt Nye 

Egenkapitalbevis i Emisjonen. Hver Eksisterende Egenkapitalbeviseier vil motta 1 Tegningsrett for hvert 

egenkapitalbevis som er registrert på vedkommende Eksisterende Egenkapitalbeviseier ved utløpet av 

Registreringsdatoen. Hver Tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt ett Nytt Egenkapitalbevis i Emisjonen, 

forutsatt at innehaveren etter Bankens vurdering kan tegne egenkapitalbevis i henhold til gjeldende lovgivning. 

Tegningsrettene vil bli overført til de Eksisterende Egenkapitalbeviseiernes VPS-kontoer senest 15. august 2016 

og vil ha ISIN NO 001 0769961. Tegningsrettene vil bli tildelt Eksisterende Egenkapitalbeviseiere vederlagsfritt. 

Tegningsrettene kan benyttes til å tegne Nye Egenkapitalbevis eller selges før utløpet av Tegningsperioden den 

2. september 2016 klokken 15:00 (norsk tid). Ervervede Tegningsretter vil gi samme rett til å tegne og bli tildelt 

Nye Egenkapitalbevis som Tegningsretter eid av Eksisterende Egenkapitalbeviseiere på bakgrunn av registrert 

egenkapitalbevisbeholdning ved utløpet av Registreringsdatoen. 
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Tegningsrettene, inkludert ervervede Tegningsretter, må benyttes til å tegne Nye Egenkapitalbevis i 

Fortrinnsrettsemisjonen eller selges før utløpet av Tegningsperioden (dvs. 2. september 2016 klokken 15:00 

(norsk tid)). Tegningsretter som ikke er utøvd eller solgt innen denne fristen vil være uten verdi og vil bortfalle 

uten noen form for kompensasjon til eieren. Vennligst vær oppmerksom på at en eier av Tegningsretter 

(enten de er tildelte eller ervervede) må følge prosedyrene beskrevet i dette Prospektet for tegning av Nye 

Egenkapitalbevis i Emisjonen. 

4.2.9 Handel i Tegningsretter 

Tegningsrettene vil være fritt omsettelige. Tegningsrettene vil ikke søkes notert på Oslo Børs eller annen 

markedsplass. Omsetningen av tegningsrettene vil bli organisert av Norne Securities AS. Kjøps- eller 

salgsinteresse i Tegningsrettene kan rettes til Norne Securities. 

Norne Securities AS, Postboks 7801, 5020 Bergen 

E-post: emisjoner@norne.no 

Telefon: +47 55 55 91 30 

Personer som ønsker å handle i Tegningsretter, bør være oppmerksomme på at utøvelse av Tegningsretter for 

innehavere som er hjemmehørende i jurisdiksjoner utenfor Norge, kan være underlagt begrensninger eller 

forbud i henhold til gjeldende verdipapirlovgivning.  

4.2.10 Tegningssted og tegningsperiode 

Egenkapitalbevisene tegnes ved å innlevere en korrekt utfylt tegningsblankett til Tilretteleggeren for Emisjonen 

eller til Banken i tegningsperioden. 

Egenkapitalbevisene kan tegnes på en tegningsblankett i den form som inntatt til dette Prospektet som vedlegg 

2 (Tegningsblankett). Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Tilretteleggeren eller Banken senest 

kl. 15.00 norsk tid den 2. september 2016 på følgende e-post, adresser eller faks: 

Grong Sparebank, att Johan Trapnes eller Jon Håvard Solum, Postboks 104, 7871 Grong 

E-post: emisjon@grong-sparebank.no 

Telefon.: 74 31 28 60 

Faks: 74 31 28 61 

 

Norne Securities AS, Postboks 7801, 5020 Bergen 

E-post: emisjoner@norne.no 

Telefon: +47 55 55 91 30 

 

Hvorvidt tegningsblanketten sendes til Banken eller Tilretteleggeren vil ikke påvirke allokeringen av 

egenkapitalbevis i Emisjonen. 

 

Privatpersoner kan også tegne via online tegningslink i VPS. Denne vil bli gjort tilgjengelig via Norne Securities 

sine hjemmesider, www.norne.no, ved tegningsstart. 

 

Verken Banken eller Tilretteleggeren kan holdes ansvarlige for forsinkelser i postgangen eller andre logistiske 

eller tekniske problemer som kan resultere i at tegninger ikke mottas i tide eller overhode. Banken og/eller 



GRONG SPAREBANK 

   
30 

Tilretteleggeren kan etter eget skjønn og uten underretning til tegneren velge å forkaste tegningsblanketter som 

er ufullstendige eller inneholder feil, og tegninger som kan være ulovlige. 

 

Tegninger er bindende og ugjenkallelige og kan ikke trekkes tilbake, annulleres eller endres av tegneren etter at 

de er mottatt. Tegneren er ansvarlig for riktigheten av den informasjonen som fylles inn i tegningsblanketten. 

Ved å signere og innlevere en tegningsblankett, bekrefter tegneren å ha lest dette Prospektet og å være 

berettiget til å tegne nye egenkapitalbevis på de vilkår som her er fastsatt. 

 

Flere tegninger, dvs. tegninger på mer enn én tegningsblankett, er tillatt. Vennligst merk at to separate 

tegningsblanketter innlevert av den samme tegneren hvor det er tegnet et tilsvarende antall egenkapitalbevis i 

begge tegningsblankettene, kun vil telles én gang, med mindre noe annet er uttrykkelig presisert i én av 

tegningsblankettene (f.eks. ved tydelig angivelse av "Tilleggstegning"). 

 

For at Tilretteleggeren skal kunne motta og behandle Tegningen er Tilretteleggeren i henhold til 

verdipapirhandelloven pålagt å gjennomføre en hensiktsmessighetstest av alle tegnere i Emisjonen. 

Tilretteleggeren skal i den forbindelse søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det 

aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i 

Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er 

hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i samarbeid 

med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av 

opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. 

 

Emisjonen omfattes av hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 
302. Tegnere som ikke er registrert som eksisterende kunder av Tilretteleggeren eller Banken, må fylle ut eget 
skjema for legitimasjonskontroll som følger vedlagt i tegningsblanketten i vedlegg 2. 

4.2.11 Tildeling av egenkapitalbevis 

Tildeling av nye egenkapitalbevis vil skje rundt 7. september 2016 i henhold til følgende kriterier: 

1. Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt gyldig utøvet i 

tegningsperioden. 

2. Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet tegningsretter og overtegnet bli 

tildelt ytterligere egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall tegningsretter som er utøvet av 

hver slik tegner. I den grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil banken foreta tildeling etter 

loddtrekning. 

3. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) og (2), vil bli tildelt tegnere som ikke har 

utøvet tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, 

likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 egenkapitalbevis. 

4. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) til (3) vil bli tildelt tegnere som deltar i 

garantikonsortiet for emisjonen. Tildeling vil skje pro rata basert på garantiansvaret til den enkelte 

deltaker i garantikonsortiet.  

 

Tildeling av færre egenkapitalbevis enn det tegnede antallet påvirker ikke tegnerens forpliktelse til å betale for 

de tildelte egenkapitalbevisene. 
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Resultatet av Emisjonen forventes å bli publisert rundt den 7. september 2016 gjennom melding på Bankens 

nettsider. Tegnere i Emisjonen som tildeles egenkapitalbevis vil motta allokering og tildelingsbrev omkring 7. 

september 2016. Handel i de nyutstedte egenkapitalbevisene kan ikke innledes før Emisjonen er registrert i 

Foretaksregisteret og levert på vedkommende investors VPS-konto.  

4.2.12 Betaling for egenkapitalbevis i Emisjonen 

4.2.12.1 Oppgjør 

Betalingen for Egenkapitalbevis tildelt en tegner forfaller til betaling på eller rundt den 7. september 2016. 

Betalinger må skje i henhold til de retningslinjer som er angitt nedenfor under kapittel 4.2.12.2 (Tegnere som har 

norsk bankkonto) eller kapittel 4.2.12.3 (Tegnere som ikke har norsk bankkonto). 

4.2.12.2 Tegnere som har norsk bankkonto 

Tegnere med norsk bankkonto må, og vil ved å signere Tegningsblanketten, gi Tilretteleggeren en ugjenkallelig 

fullmakt til å belaste en nærmere angitt bankkonto for det tegningsbeløp som skal betales for 

Egenkapitalbevisene som er tildelt tegneren, og overføre beløpet til selskapets emisjonskonto. Tegnere som får 

tildelt Egenkapitalbevis for mer enn NOK 5 millioner vil få tilsendt en egen instruks for innbetaling av 

tegningsbeløpet til Bankens emisjonskonto. 

Tilretteleggeren er kun berettiget til å belaste den angitte kontoen én gang, men forbeholder seg retten til å 

gjøre inntil tre debiteringsforsøk. Fullmakten vil gjelde for en periode på inntil syv virkedager etter 

Betalingsdatoen.  

Videre gir tegneren Tilretteleggeren fullmakt til å innhente bekreftelse fra tegnerens bank på at tegneren har 

disposisjonsrett over den angitte kontoen, samt på at det er tilstrekkelige midler på kontoen til å dekke betaling 

av tegningsbeløpet. Dersom det ikke er tilstrekkelige midler på kontoen, eller dersom det av andre grunner ikke 

er mulig å debitere kontoen ved gjennomføring av et debiteringsforsøk i henhold til fullmakten fra tegneren, vil 

tegneren anses for å være i mislighold av sin betalingsforpliktelse.  

4.2.12.3 Tegnere som ikke har norsk bankkonto 

Tegnere som ikke har norsk bankkonto, må sørge for at betaling for Egenkapitalbevis som er tildelt skjer med 

tilgjengelige midler på eller før Betalingsdatoen. Før slik betaling foretas, må tegneren kontakte Tilretteleggeren 

for nærmere detaljer og instruksjoner. 

4.2.12.4 Forsinket betaling 

Forsinket betaling belastes med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente i henhold til 

forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, 8,50 prosent p.a. på datoen for Prospektet. Dersom 

tegneren ikke oppfyller betalingsvilkårene, vil Egenkapitalbevisene, med de begrensninger som følger av norsk 

lov og etter Tilretteleggers skjønn, ikke bli levert til tegneren. 

4.2.13 Fulltegningsgaranti 

Emisjonen er garantert fulltegnet. Garantikonsortiet ble etablert av Banken og Tilretteleggeren 13. april 2016, og 

garanterer for at samtlige 900 000 egenkapitalbevis i Emisjonen blir tegnet. Garantistene garanterer imidlertid 

ikke for innbetaling av tegnede og tildelte egenkapitalbevis. 
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Provisjonen til deltakerne i garantikonsortiet utgjør 2 % av garantert beløp. Garantiprovisjonen vil bli dekket av 

Banken. Sammensetningen av garantikonsortiet fremgår av tabellen nedenfor:   

Etternavn/ Firma Fornavn Adresse   Garantibeløp 

Aasen Sparebank Bjørn Asle Hynne Pb 33 7631 Åsen 8 100 000 

Nubdal Øystein Gullvikbrekka 2 7800 Namsos 7 300 000 

MP Pensjon Nils Erling Ødegaard Postboks 665 Sentrum 0106 Oslo 6 500 000 

BC Eiendom Levanger AS Hans-Erik Svepstad Kirkegt 67 7600 Levanger 5 700 000 

Jaras Eiendom AS
1
 Jarle Rasmussen Postboks 194 7801 Namsos 4 900 000 

Snota AS Arve Lægran N-Rishalla 23 7716 Steinkjer 4 900 000 

Moe Svein Halvor Dronningberget 14 7517 Hell 4 900 000 

Inderdal AS John Helge Inderdal Gjertsgård 7884 Sørli 4 100 000 

Skive Invest Arne Skive Valborgveien 8 7657 Verdal 4 100 000 

Gipling Stein Trøavegen 41 7716 Steinkjer 4 100 000 

Strømmevold Jon Faste Ol-Klemmetsaveien 43 7374 Røros 3 300 000 

Lund Svein-Egil Bjørkaren 12 4230 Sand 3 300 000 

Namsskoganbygg AS Per Otto Vollan   7890 Namsskogan 2 500 000 

Flatholmen AS Thomas B. Geving Kattmarkvn 79 7802 Namsos 2 500 000 

Geir Brobakken Invest AS Geir Brobakken Kirkegata 29 7800 Namsos 2 500 000 

Brobakken Atle Kirkegata 27 7803 Namsos 2 500 000 

B Tre AS Anne B. Geving Kattmarkvn 79 7802 Namsos 2 500 000 

Næss Bjørn Ivar Jomfruhagen 2 1179 Oslo 1 600 000 

Hilex Finans AS Vidar Burmo Julsborg 1 7607 Levanger 1 600 000 

Strandholmen Invest AS Anne B. Geving Kattmarkvn 79 7802 Namsos 1 600 000 

Solum
2
 Jon Håvard Namsenvegen 1978 7873 Harran 1 500 000 

Berger Knut Prost Tvetes vei 7 7892 Trones 1 200 000 

Lyngstad Inger Anne Bye Tømmeråsbrinken 3 7870 Grong 1 200 000 

Lyngstad Jan Tømmeråsbrinken 3 7870 Grong 1 200 000 

Myrvold Inger Marie Baglo Nyrudvn 126 7890 Namsskogan 1 000 000 

Seem Vigdis Olsen Sørisvegen 4577 7870 Grong 1 000 000 

Leer
3
 Joar Laksvegen 744 7870 Grong 1 000 000 

Veium
4
 Audun Laksveien 1127 7870 Grong 1 000 000 

Langroa Invest AS Oddvar Bjørkmo Mula 5 7609 Levanger 1 000 000 

Lunkan Eiendom AS Trond Taraldsen Strandv 20 7713 Steinkjer 1 000 000 

Geoholding AS Arild Haug Pb. 39 7801 Namsos 1 000 000 

Melting
5
 Jonny Framverranvegen 705 7690 Mosvik 1 000 000 

Bergsmoen Olav Foreningsvegen 7870 Grong 1 000 000 

       Sum 93 600 000 
1
 Jarle Rasmussen, styremedlem i Banken, eier 40,73 % av dette selskapet, samt er daglig leder og styrets leder i Jaras Eiendom AS.   

2 
Jon Håvard Solum er administrerende banksjef i Banken. 

3
 Joar Leer er Avdelingsleder Intern drift og Risk manager i Banken frem til 1. september 2016 (etter dette går Joar Leer ut av rollen som leder for 

intern drift, men vil fortsatt sitte i ledergruppen som Risk Manager).  
4
 Audun Veium er styreleder i Banken. 

5 
Jonny Melting er nestleder i Bankens styre.
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Garantistene i tabellen over er pro-rata, ubetinget og ugjenkallelig ansvarlig for de egenkapitalbevis som ikke blir 

tegnet og tildelt under Emisjonen, og skal overta og betale for disse. Under ingen omstendighet svarer 

garantistenes for tegnernes og andre garantisters evne eller vilje til å betale for tildelte egenkapitalbevis. 

Dersom Banken ikke har fremmet påkrav om tegning og betaling under garantien innen 30. september 2016, 

bortfaller garantiansvaret i sin helhet. 

Det er Bankens vurdering at garantikonsortiet er etablert på markedsmessige vilkår. 

4.2.14 Levering av egenkapitalbevis 

Banken forventer at Egenkapitalbevisene vil bli levert til VPS-konti for tegnerne som har fått tildelt 

Egenkapitalbevis omkring 16. september 2016. Dette kan først skje når Emisjonen er fullt innbetalt, det er gitt 

tillatelse fra Finanstilsynet til å gjennomføre Emisjonen og Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret. Banken 

forventer at Emisjonen vil registreres i Foretaksregisteret cirka 16. september 2016, og at Egenkapitalbevisene 

vil bli registrert på den enkelte tegners VPS-konto samme dag.  

Siste frist for registrering av kapitalforhøyelsen knyttet til Emisjonen i Foretaksregisteret, og dermed den 

påfølgende levering av egenkapitalbevisene, er i henhold til relevant lovgivning tre måneder fra utløpet av 

tegningsperioden. Dersom vilkårene for gjennomføring av Emisjonen ikke er oppfylt innen utløpet av nevnte 

tremånedersperiode, vil enhver betaling for nye egenkapitalbevis av tegnere i den aktuelle emisjonen blir 

tilbakeført uten rentekompensasjon eller annen kompensasjon. 

4.2.15 Obligatoriske hvitvaskingsprosedyrer 

Emisjonen omfattes av hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 

302 (samlet benevnt "Hvitvaskingslovgivningen"). Tegnere som ikke er registrert som eksisterende kunder av 

Tilretteleggeren, må bekrefte sin identitet i samsvar med kravene i Hvitvaskingslovgivningen, med mindre et 

unntak kommer til anvendelse. Tegnere som i Tegningsblanketten har angitt en eksisterende norsk bankkonto 

og en eksisterende VPS-konto, er unntatt fra kravet, med mindre Tilretteleggeren krever at identiteten 

bekreftes. Tegnere som ikke har fullført den påkrevde bekreftelse av identitet før utløpet av Tegningsperioden, 

vil ikke bli tildelt Egenkapitalbevis i Emisjonen. Deltakelse i Emisjonen er betinget av at tegneren har en VPS-

konto. VPS-kontonummeret må angis i Tegningsblanketten. VPS-konto kan opprettes hos autoriserte VPS-

kontoførere, som kan være norske banker, autoriserte verdipapirforetak i Norge, samt norsk avdeling av 

kredittinstitusjon etablert innenfor EØS. Opprettelse av VPS-konto er i henhold til Hvitvaskingslovgivningen 

betinget av identitetsbekreftelse overfor VPS-kontofører. Utenlandske investorer kan imidlertid benytte VPS-

konti registrert i en forvalters navn. Forvalteren må være autorisert av Finanstilsynet. 

4.3 VPS-registrering 

Bankens Egenkapitalbevis er registrert elektronisk i VPS med verdipapirnummer ISIN NO 001 0636491. De Nye 

Egenkapitalbevisene vil blir registrert under et midlertidig ISIN NO 001 0769839 frem til utbetaling av utbytte i 

2017. Kontofører er DNB Bank ASA, Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo. 

4.4 Notering av egenkapitalbevis 

Grong Sparebank har ikke søkt om å få tatt opp Egenkapitalbevisene til notering på Oslo Børs og har per 

Prospektdato ingen planer for slik notering.  

4.5 Rettigheter tilknyttet de Nye Egenkapitalbevisene  
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Gjeldende lov for Egenkapitalbevisene vil være norsk lov, herunder Finansforetaksloven. 

Etter at Emisjonen er registrert i Foretaksregisteret, forventet omkring 16. september 2016, vil de Nye 

Egenkapitalbevisene bli registrert på et midlertidig ISIN NO 001 0769839. De Nye Egenkapitalbevisene vil være 

berettiget utbytte opptjent fra den dagen forhøyelsen av eierandelskapitalen ved Emisjonen er registrert i 

Foretaksregisteret. De Nye Egenkapitalbevisene vil utover dette ha de samme rettighetene som tilkommer 

eksisterende egenkapitalbevis i Banken og som nærmere beskrevet i kapittel 9 og 11. Etter disponering av 

resultat for 2016 og utbetaling av utbytte i 2017 vil de Nye Egenkapitalbevisene registreres på det samme ISIN 

som de øvrige egenkapitalbevisene utstedt av Grong Sparebank, ISIN NO 001 0636491, og være identiske med 

disse. 

4.6 Vedtektsfestet eierandelskapital etter Emisjonen 

Etter Emisjonen er gjennomført vil Bankens Eierandelskapital utgjøre NOK 180 000 000 fordelt på 1 800 000 

egenkapitalbevis pålydende NOK 100 fullt innbetalt. 

4.7 Utvanning 

Fortrinnsrettsemisjonen vil medføre en utvanning på 50 % for Eksisterende Egenkapitalbeviseiere som har blitt 

tildelt Tegningsretter og ikke benytter disse. Eksisterende Egenkapitalbeviseiere som ble tildelt Tegningsretter i 

Fortrinnsrettsemisjonen og utnytter disse fullt ut (men uten å overtegne eller å utøve ervervede Tegningsretter) 

vil opprettholde sine relative eierandeler i Banken. 

4.8 Omkostninger 

Omkostningene i forbindelse med Emisjonen forventes å utgjøre inntil cirka MNOK 4. Nettoprovenyet vil således 

utgjøre cirka MNOK 89 600 000. Kostnadene dekker honorar til Tilrettelegger, juridisk rådgivning, provisjon til 

Garantikonsortiet, utgifter til trykking og utsendelse av prospekt, prospektavgift til Finanstilsynet, markedsføring 

av Emisjonen samt diverse andre kostnader i forbindelse med gjennomføring av Emisjonen. Omkostningene 

dekkes av Grong Sparebank og fratrekkes overkursen i Emisjonen og fra Bankens overkursfond. 

Den enkelte tegner vil ikke bli belastet med noen omkostninger utover tegningskurs for tildelte Egenkapitalbevis. 

4.9 Fysiske og juridiske personers interesser i Emisjonen 

Følgende anses for å ha interesser i Emisjonen: 

- Tilretteleggeren, som vil motta et fast honorar i forbindelse med gjennomføringen av Emisjonen 

- Garantistene, som vil motta garantiprovisjon for den tegningsgaranti som er stilt. 

Tilrettelegger har tidligere ytet, og vil i fremtiden kunne yte, investeringstjenester og andre tjenester til Banken 

som ledd i ordinær virksomhet, og vil i den forbindelse kunne motta vederlag. Tilretteleggeren og dets ansatte 

og tillitsvalgte vil i egenskap av investor kunne eie og omsette egenkapitalbevis i Banken og tegne nye 

egenkapitalbevis i Emisjonen. 

4.10 Deltakelse fra større egenkapitalbeviseiere og medlemmer av Bankens styre, ledelse eller 

tilsynsorganer i Emisjonen 

Det vises til punkt 4.2.14 for en nærmere beskrivelse av garantister i Emisjonen. Utover disse er ikke Banken 

kjent med deltakelse fra større egenkapitalbeviseiere og medlemmer av Bankens styre, ledelse eller 

tilsynsorganer i Emisjonen. 



GRONG SPAREBANK 

   
35 

4.11 Rådgivere i Emisjonen 

Norne Securities AS er engasjert av Banken som Tilrettelegger i forbindelse med Emisjonen.  

Adresse: Jonsvollsgaten 2, 5011 Bergen  

Telefon:  +47 55 55 91 30 

Faks:  +47 55 55 91 31 

 

Advokatfirmaet Selmer DA er engasjert av Banken som juridisk rådgiver i forbindelse med Emisjonen.  

Adresse:  Tjuvholmen allé, Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo.  

Telefon:  23 11 65 00 

Faks: 23 11 65 01 

4.12 Lovvalg og jurisdiksjon 

Prospektet, Tegningsblanketten og vilkårene for Emisjonen er underlagt norsk rett. Eventuelle tvister som 

oppstår i tilknytning til Prospektet eller Tilbudene skal avgjøres av ordinære norske domstoler med Namdal 

tingrett som rett verneting. 
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5 KUNDEGRUNNLAG OG MARKEDSPOSISJON 

5.1 Markedsposisjon 

Grong Sparebank er en lokal sparebank lokalisert i Nord-Trøndelag og Nordland. Per 30. juni 2016 hadde Grong 

Sparebank en forvaltningskapital på NOK 3,9 milliarder og resultatet per andre kvartal 2016 etter skatt var NOK 

20,7 millioner. Med hovedkontor i Grong og 6 andre kontorer i Nord-Trøndelag og Nordland har Grong 

Sparebank en sentral posisjon i distriktsområdene i Nord-Trøndelag og deler av Nordland. Bankens visjon er «å 

utgjøre en forskjell». Bankens mål er å «bidra til langsiktig verdiskaping og regional vekst og utvikling, være en 

attraktiv arbeidsplass og gi kundene høy kundeverdi». Grong Sparebanks mål skal oppnås gjennom høy 

kundetilfredshet, sterk kundevekst og god risikostyring. 

I Grong, Inderøy og Rørvik er det bare Grong Sparebank og Sparebank 1 SMN som har tilstedeværelse gjennom 

filialer. I Namsos og Steinkjer har Grong Sparebank, Sparebank 1 SMN og Danske Bank tilstedeværelse gjennom 

filialer. Danske Bank vil i løpet av høsten 2016 gjennomføre et salg av sin kundeportefølje i dette 

markedsområdet til Grong Sparebank som også overtar Danske Bank sine kontorer i Namsos og Steinkjer. DNB 

har også filial i Steinkjer. Videre har Grong Sparebank, Sparebank 1 Nord-Norge og Helgeland Sparebank 

tilstedeværelse i Mosjøen gjennom filialer. Konkurransen i Grong Sparebanks geografiske markeder er derfor 

begrenset til et lite antall aktører.  

Per mai 2016 viste kredittindikatoren K2 fra SSB at publikums innenlandske bruttogjeld har en 

tolvmånedersvekst på 4,8 %1. Per 30. juni 2016 var tolvmånedersveksten i bankens utlån, på egen balanse og 

overførte lån til Eika Boligkreditt AS, 14,8%. Det vil si at sparebanken hartatt markedsandeler i hele sitt 

markedsområdet i løpet av de siste tolv månedene.  

5.2 Lokalisering og distribusjonsnettverk 

Grong Sparebank har sin virksomhet primært lokalisert i Nord-Trøndelag og sekundært i Nordland. 

Hovedkontoret ligger i Grong. Per datoen for dette prospektet har banken 7 kontorer, se oversikten under. 

Bankens kontor i Mosjøen åpnet i mars 2015. 

Region Antall Kontorer 

Nord-Trøndelag 6 Grong, Lierne, Namsos, Steinkjer, Inderøy, Rørvik 
Nordland 1 Mosjøen 

  7   

 

5.3 Kundegrunnlag og geografisk markedsområde 

Grong Sparebanks kunder er fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet. De viktigste 

virksomhetskategoriene er utlån- og innskuddsvirksomheten samt betalingsformidling. Tabellen under viser 

kundegrunnlaget i form av antall innbyggere og antall registrerte bedrifter i Bankens viktigste geografiske 

områder. De to fylkene representerer 7 % av Norges befolkning og 7 % av totalt antall registrerte bedrifter2. 

                                                             
1 Kredittindikatoren K2, mai 2016. Tilgjengelig fra ssb.no/k2 (Hentet 27.07.2016) 
2 Folkemengde og befolkningsendringer, 1 kvartal 2016. Tilgjengelig fra https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/kvartal/2016-05-12#content (Hentet 

27.07.2016), Virksomheter, 1 januar 2016. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/virksomheter-foretak-og-regnskap/statistikker/bedrifter/aar/2016-01-22#content 

(Hentet 27.07.2016) 
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Nord-Trøndelag Nordland Totalt Norge 

Antall Innbyggere 136 448 241 948 378 396 5 223 256 
Antall Bedrifter 16 119 24 467 40 586 558 959 

Kilde: SSB. Antall innbyggere per 1. kvartal 2016, antall bedrifter per 1. jan 2016 
  

Befolkningsveksten i Nord-Trøndelag og Nordland har hatt en vekst under landsgjennomsnittet de siste tre 

årene, med henholdsvis -0,58 % og -0,42 % gjennomsnittlig årlig befolkningsvekst mot landsgjennomsnittet på 

1,05 %.3 

Beregnet folkemengde per 31. 
desember og befolkningsvekst 

2015  Vekst 2014  Vekst 2013  Vekst 

Nord-Trøndelag 133 390 -0,78 % 134 443 -0,52 % 135 142 -0,44 % 

Nordland 238 320 -0,54 % 239 611 -0,53 % 240 877 -0,21 % 

Norge 5 214 890 0,93 % 5 166 969 1,13 % 5 109 044 1,10 % 

 

Inntektsstatistikken fra 2015 viser at inntekten i de to fylkene, målt ved medianinntekt etter skatt for 

husholdninger, er marginalt under landsgjennomsnittet. For Nord-Trøndelag var medianinntekten 1 % lavere 

enn landsgjennomsnittet, mens den i Nordland var 3 % under landsgjennomsnittet.4  

  
Nord-Trøndelag Nordland Norge 

Inntekt etter skatt, median Alle husholdninger 474 700 463 200 478 700 

Kilde: SSB. Tall for måleperiode 2014, publisert 16. desember 2015 
  

Statistikk fra SSB på sysselsatte personer etter sektor og bosted for de to fylkene som danner Grong Sparebanks 

markedsområde viser at 64 % av de sysselsatte jobber i privat sektor og offentlige foretak, i 2015. Offentlig 

sektor, herunder kommunal, statlig og fylkeskommunal forvaltning, står for 36 % av sysselsettingen i de to 

fylkene i 2015.5 

Sysselsatte personer etter sektor og bosted Nord-Trøndelag og Nordland 

  2015  Vekst 2014  Vekst 2013  Vekst 

Privat sektor og offentlige foretak 119 374 0,71 % 118 538 -0,39 % 119 003 -0,16 % 

Kommunal forvaltning 41 746 -0,58 % 41 989 1,27 % 41 463 0,92 % 

Statlig forvaltning 21 353 0,45 % 21 257 1,70 % 20 902 1,32 % 

Fylkeskommunal forvaltning 5 241 -0,87 % 5 287 3,61 % 5 103 -1,49 % 

Alle sektorer 187 714 0,34 % 187 071 0,32 % 186 471 0,21 % 

Kilde: SSB. Tall per 01. Januar             
 

                                                             
3 Folkemengde og befolkningsendringer, 1 januar 2016 beregnede tall. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/folkemengde/aar-berekna/2015-12-

17#content (Hentet 27.07.2016) 
4 Inntekts og formuesstatistikk for husholdninger 2014. Tilgjengelig fra: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/statistikker/ifhus/aar/2015-12-16 (Hentet 27.07.2016) 
5
 Sysselsetting, registerbasert, 2015, 4 kvartal. Tilgjengelig fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27#content (Hentet 27.07.2016) 
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Statistikk fra SSB på sysselsatte personer etter næringsgruppe og bosted viser en relativt diversifisert 

næringsstruktur i Grong Sparebanks markedsområde. De tre største næringsgruppene i Nord-Trøndelag og 

Nordland er helse- og sosialtjenester, varehandel og motorvognreparasjoner og bygge- og anleggsvirksomhet, 

som står for 44 % av sysselsettingen i de to fylkene.6 

Sysselsatte personer etter næringsgruppe og bosted Nord-Trøndelag og Nordland 

  2015 Vekst 2014 Vekst 2013 Vekst 

Jordbruk, skogbruk og fiske 10 533 -0,14 % 10 548 -2,20 % 10 785 -5,04 % 

Bergverksdrift og utvinning 2 971 -1,03 % 3 002 2,32 % 2 934 11,52 % 

Industri 16 056 1,95 % 15 749 -0,82 % 15 880 -2,45 % 

Elektrisitet, vann og renovasjon 2 923 -3,37 % 3 025 1,48 % 2 981 -1,09 % 

Bygge- og anleggsvirksomhet 16 787 1,64 % 16 516 3,57 % 15 946 2,09 % 

Varehandel, motorvognreparasjoner 23 524 0,53 % 23 401 -0,15 % 23 437 -1,81 % 

Transport og lagring 11 852 -0,29 % 11 887 -0,12 % 11 901 2,93 % 

Overnattings- og serveringsvirksomhet 5 715 3,25 % 5 535 -0,02 % 5 536 -0,18 % 

Informasjon og kommunikasjon 2 779 -3,64 % 2 884 -0,83 % 2 908 -0,99 % 

Finansiering og forsikring 1 752 -2,56 % 1 798 -1,43 % 1 824 -3,49 % 

Teknisk tjenesteyting, eiendomsdrift 7 167 0,03 % 7 165 2,05 % 7 021 1,61 % 

Forretningsmessig tjenesteyting 6 813 1,14 % 6 736 -6,91 % 7 236 8,40 % 

Offentlig administrasjon, forsvar, sosialforsikring 13 891 1,14 % 13 734 -0,01 % 13 735 1,19 % 

Undervisning 16 394 -0,77 % 16 521 0,43 % 16 450 -1,04 % 

Helse- og sosialtjenester 42 148 0,01 % 42 144 1,19 % 41 648 0,79 % 

Personlig tjenesteyting 5 603 -0,21 % 5 615 2,93 % 5 455 -2,06 % 

Uoppgitt 806 -0,62 % 811 2,14 % 794 12,46 % 

Kilde: SSB. Tall per 01. Januar 187 714   187 071   186 471   

 

Nord-Trøndelag og Nordland var arbeidsledigheten på henholdsvis 2,2 % og 2,5 % per juni 2016. Dette er under 

landsgjennomsnittet som til sammenligning er 2,9 %. Arbeidsledigheten i de to fylkene har vært fallende det 

siste året. Nord-Trøndelag har arbeidsledigheten falt med 16 % mens den i Nordland falt med 4 %.7 

Helt ledige fordelt på fylke         

  Antall 
Prosent av 

arbeidsstyrken 
Endring fra i 

fjor Antall 
Endring fra i 
fjor Prosent 

Prosent av 
arbeidsstyrken 

i fjor 

Nord-Trøndelag                   1 544  2,2                    -296  -16,0 2,7 

Nordland                       3 077  2,5 -135 -4,0 2,6 

Norge                    80 965  2,9                3 655  5,0 2,8 

 

Arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke         

  Antall 
Prosent av 

arbeidsstyrken 
Endring fra i 

fjor Antall 
Endring fra i 
fjor Prosent 

Prosent av 
arbeidsstyrken 

i fjor 

Nord-Trøndelag 366  0,5 111 44,0 0,4 
Nordland 547  0,4 64 13,0 0,4 
Norge 15 870  0,6 5 033 46,0 0,4 

                                                             
6 Sysselsetting, registerbasert, 2015, 4 kvartal. Tilgjengelig fra https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27#content (Hentet 27.07.2016) 
7 Hovedtall om arbeidsmarkedet, juni 2016. Tilgjengelig fra https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Statistikk/Arbeidssokere+og+stillinger+-

+statistikk/Hovedtall+om+arbeidsmarkedet/_attachment/440678?_download=true&_ts=155a119e608 (Hentet 27.07.2016) 



GRONG SPAREBANK 

   
39 

 

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak fordelt på fylke       

  Antall 
Prosent av 

arbeidsstyrken 
Endring fra i 

fjor Antall 
Endring fra i 
fjor Prosent 

Prosent av 
arbeidsstyrken 

i fjor 

Nord-Trøndelag 1 910  2,7 -185 -9,0 3,1 

Nordland 3 624 2,9 -71 -2,0 3,0 

Norge 96 835 3,5 8 688 10,0 3,2 

 

I figuren under presenteres boligprisutviklingen for alle boliger i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Trondheim og 

Norge. 

 

Tolvmånedersveksten for boliger i Norge var på 7,3 % per juni 2016. For Trondheim var tolvmånedersveksten 5,8 

%, mens den var 5,9 %, 4,7 % og 6,9 % for henholdsvis Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Nordland. Siden 2009, 

har boligprisene i Trondheim og Sør-Trøndelag vokst raskere enn Norge for øvrig, mens i Nord-Trøndelag og 

Nordland har boligprisene vokst på linje med hele Norge.8 

5.4 Omsetning innen ulike virksomhetsområder 

Grong Sparebanks kjernevirksomhet er bankvirksomhet som utøves gjennom to forretningsområder; 

Personmarked og Bedriftsmarked. 

Banken har også virksomhet innenfor forsikring gjennom Forsikring Helgeland AS (34 %), eiendomsmegling 

gjennom Boli Eiendomsmegling AS (100 %) og investeringsvirksomhet innen industri og annen 

næringsvirksomhet gjennom In-Vest AS (100 %). I tillegg har Grong Sparebank eierskap i investeringsselskapet 

Namdal Investor AS (28,55 %).  

                                                             
8
 Eiendom Norges Boligprisstatistikk, juni 2016 Tilgjengelig fra: http://eiendomnorge.no/wp-content/uploads/2016/07/Boligstatistikk-JUNI_01.pdf (Hentet 27.07.2016)  
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Innenfor bankvirksomhet er utlånsvirksomheten, betalingsformidling og innskuddsvirksomhet de sentrale 

områdene. Grong Sparebank tilbyr også andre sparealternativer enn tradisjonell banksparing, som fond og 

aksjehandel. Grong Sparebank samarbeider med Eika Kapitalforvaltning og Norne Securities for henholdsvis 

fondssparing og handel av enkeltaksjer. Videre tilbys skade- og livsforsikring samt pensjonssparing gjennom Eika 

Forsikring AS. 

Tabellen under viser nettoomsetningen til Grong Sparebank de tre siste årene fordelt på virksomhetsområder. I 

første halvår 2016 sto privatmarkedet for 52 % av bankens inntekter, mot 56 % på samme tidspunkt i 2015. 

Nettoomsetning per segment morbank (NOKm) 
1.1.2016- 
30.6.2016 

1.1.2015- 
30.6.2015 2015 2014 2013 

Bedriftsmarked 11,8 11,2 23,3 18,7 N/A 

Privatmarked* 33,0 31 64,3 60,8 N/A 

Øvrig virksomhet** 18,6 13,3 25,2 23,8 N/A 

Sum  63,4 55,4 112,8 103,4 N/A 

 

Nettoomsetning per segment morbank (prosent) 
1.1.2016- 
30.6.2016 

1.1.2015- 
30.6.2015 2015 2014 2013 

Bedriftsmarked 18,57 20,22 20,70 18,10 N/A 

Privatmarked 52,05 55,87 56,98 58,84 N/A 

Øvrig virksomhet 29,38 23,91 22,31 23,06 N/A 

Sum  100 100 100 100 N/A 

*Privatmarked definert som sektor 82.000, 83.000, 85.000, 98.000 

** Øvrig virksomhet er definert som sum driftsinntekter – netto renteinntekter PM og BM 

Grong Sparebank operer i et geografisk avgrenset område hvor det ikke er vesentlige forskjeller i risiko. Banken 

rapporterer derfor ikke omsetning per geografisk segment. Innenfor utlåns- og innskuddsvirksomhet rapporterer 

imidlertid Grong Sparebank sine engasjementer per kommune, og inntektene fordeler seg i det alt vesentlige 

geografisk i samme forhold som den underliggende hovedstol, se punkt 5.7. 

5.5 Utlån fordelt på sektor og geografisk område 

Brutto utlån utgjorde NOK 3,3 milliarder per 30. juni 2016, en vekst på 10 prosent fra 30. juni 2015. Utlånene 

fordeler seg med NOK 2,4 milliarder (72,7 %) på personkunder og NOK 0,9 milliarder (27,3 %) på bedriftskunder. 

Veksten i brutto utlån fra 2014 til 2015 var 17,9 % i personmarkedet og 0,46 % i bedriftsmarkedet. Veksten i 

brutto utlån inkludert overføring til Eika Boligkreditt på 14,8 % fra 30. juni 2015 til 30. juni 2016, og en vekst i 

2015 på 14,6 %. Det er kun lån til personmarkedet som er overført til Eika Boligkreditt. 

5.6 Utlån fordelt på sektor 

Tabellen under viser Grong Sparebanks brutto utlån fordelt på sektorer. Tallene nedenfor er hentet fra bankens 

regnskapssystem for andre kvartal 2016 og 2015 og er ikke reviderte, og de reviderte årsregnskapene for årene 

2013 – 2015. Banken har i perioden fra 2013 til 2015 økt sine utlån til næringslivskunder med ca 25 %. Den 

største veksten har vært innen utlån til næringseiendom (Eiendomsdrift og finansiell tjenestytelse) og til bygg og 

anleggsbransjen. 

 

Morbank 

Brutto utlån fordelt på sektor (NOKm) 2. kv. 2016 2. kv. 2015 2015 2014 2013 

Primærnæringer 200 172 185 158 139 
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Industri/Bergverk 43 33 37 36 35 

Bygg og anlegg 93 82 82 67 62 

Varehandel, hotell og restaurantdrift 82 81 84 91 81 

Transport, post og telekommunikasjon 46 44 42 34 33 

Eiendomsdrift, finansiell tjenesteytelse 371 380 341 397 260 

Tjenesteytende virksomhet 80 81 95 78 84 

Sum næringsliv 915 873 865 861 693 

Personkunder 2431 2 188 2 287 1 940 1 753 

Sum Grong Sparebank 3346 3 061 3 153 2 802 2 446 

Eika Boligkreditt 1305 1 007 1 156 958 743 

Sum Grong inkl. kredittforetak 4651 4 068 4 309 3 760 3 189 

- Nedskrivninger på utlån 17 16 17 15 15 

Sum netto utlån 4635 4 052 4 292 3 744 3 174 

 

5.7 Brutto utlån inkludert overføring til Eika Boligkreditt fordelt på geografisk område 

Tabellen under viser Grong Sparebanks brutto utlån inkludert overføring til Eika Boligkreditt fordelt kommune. 

Tallene nedenfor er hentet fra Bankens regnskapssystem for andre kvartal 2016 og 2015 og er ikke reviderte og 

de reviderte årsregnskapene for årene 2013 – 2015.  

Bankens kjernemarked i Nord-Trøndelag består av kommunene Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Inderøy, 

Leka, Lierne, Namdalseid, Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Verran og Vikna. 

Bankens kjernemarked i Nordland består av kommunene Bindal, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Sømna og Vefsn. 

 

Morbank 

Brutto utlån inkl. overføring til Eika Boligkreditt 
fordelt på geografiske områder (NOKm) 2. kv. 2016 2. kv. 2015 2015 2014 2013 
Nord-Trøndelag 3 669 3 324 3 480 3 209 2 791 

Herav kommuner i bankens kjernemarked 3 534 3 203 3 343 3 110 2 704 
Nordland 345 203 267 99 n/a 

Herav kommuner i bankens kjernemarked 297 143 213 49 n/a 

Norge for øvrig 631 520 558 447 393 

Utlandet 6 5 5 5 4 
Sum brutto utlån inkl. Eika Boligkreditt 4651 4 052 4 309 3 760 3 189 

 

5.8 Innskudd fordelt på sektor og geografisk område 

Per 30. juni 2016 var Grong Sparebanks totale innskudd på NOK 3 milliarder, en vekst på 18,1 % siden 30. juni 

2015. I 2015 var årsveksten på innskudd 13,5 %. 

5.8.1 Innskudd fordelt på sektor 

Tabellen under viser Grong Sparebanks innskudd fordelt på sektorer. Tallene nedenfor er hentet fra Bankens 

regnskapssytem for andre kvartal 2016 og 2015 og er ikke reviderte og de reviderte årsregnskapene for årene 

2013 – 2015. 

 

Konsern 

Innskudd fordelt på sektor (NOKm) 2. kv. 2016 2. kv. 2015 2015 2014 2013 

Borettslag o.l. 4 3 3 3 2 
Ideelle organisasjoner  128 93 95 85 80 
Kommuneforvaltningen 247 187 196 192 180 
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Personlig næringsdrivende 63 83 57 79 90 
Personlige foretak 11 12 8 13 8 
Private aksjeselskaper mv. 539 381 519 434 311 
Private produsentorienterte organisasjoner 
uten profittformål 19 12 22 24 17 
Statlig eide aksjeselskaper mv. 2 2 2 2 2 

Stats- og trygdeforvaltningen 94 89 86 82 78 

Utenlandske husholdninger 19 18 17 16 14 

Utenlandske ikke-finansielle foretak 2 1 1 0 4 

Verdipapirfond 84 82  84  82  60  

Øvrige finansielle foretak unntatt forsikring 6 9  11  7  25  

Kommunalt eide aksjeselskaper mv. 3 1  2  1                      -    

Skadeforsikringsselskaper - 31  32  31  25  
Sum næringsliv 1 220 1 006  1 137  1 053  895  
Personkunder 1 732 1 494  1 597  1 356  1 205  
Sum næringsliv og personkunder 2 952 2 499 2 733 2 409 2 100 

5.8.2 Innskudd fordelt på geografisk område 

Tabellen under viser Grong Sparebanks innskudd fordelt på geografisk område. Tallene nedenfor er hentet fra 

Bankens regnskapssystem for andre kvartal 2016 og 2015 og er ikke reviderte og de reviderte årsregnskapene 

for årene 2013 – 2015. 

 

Morbank 

Innskudd fordelt på geografiske områder 
(NOKm) 2. kv. 2016 2. kv. 2015 2015 2014 2013 

Nord-Trøndelag 2 462 2 080 2 293 2 044 1 789 

Nordland 153 67 98 44 31 

Norge for øvrig 317 334 325 304 263 

Utlandet 20 19 18 16 18 

Sum geografiske områder 2 952 2 499 2 733 2 409 2 100 
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6 NÆRMERE OM GRONG SPAREBANK 

6.1 Informasjon om Grong Sparebank 

Grong Sparebank er en selvstendig sparebank med tradisjoner tilbake til 1862. Banken har sitt hovedkontor i 

Grong, 5 mil øst for Namsos. Banken er strukturert som et konsern med de heleide datterselskapene Boli 

Eiendomsmegling AS og IN-Vest AS. Finanskonsernet har sine virksomhetsområder innenfor bank og 

eiendomsmegling. Konsernets virksomhet omfatter i tillegg salg av forsikring, leasing og formidling av 

fondssparing og aksjehandel. Datterselskapet IN-Vest AS er et investeringsselskap som har som formål å 

opprettholde, utvikle og styrke virksomheter innen industri og annen næringsvirksomhet i Indre Namdal-

regionen.  

Grong Sparebank opererer i Norge, med hovedmarkedsområde Nord-Trøndelag og på Helgeland i Nordland. 

Banken har kontorer i Grong, Lierne, Mosjøen, Namsos, Steinkjer, Inderøy og Rørvik. 

Grong Sparebank er registrert i Foretaksregisteret med organisasjonsnummer 937 903 146 og reguleres av norsk 

rett. For mer informasjon om rammebetingelser for sparebanker, herunder lovregulering av sparebanker vises 

det til beskrivelsen i kapittel 9. 

Grong Sparebanks vedtekter fremgår av vedlegg 1. Besøksadressen for Grong Sparebanks hovedkontor er 

Sundspetvegen 2, 7870 Grong, mens postadressen er Postboks 104, 7871 Grong. Telefonnummer er 74 31 28 60.  

Per 30. juni 2016 hadde Banken en forvaltningskapital på ca. NOK 3,9 milliarder (NOK 3,5 milliarder per 30. juni 

2015) og hadde et resultat før skatt per andre kvartal på NOK 28 millioner (NOK 23,7 millioner per andre kvartal 

2015). Konsernet betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor i Nord-Trøndelag og på Helgeland i 

Nordland med 7 filialer. 

6.2 Historikk 

Grong Sparebank ble stiftet 7.april 1862. Det var behovet for en bank i prestegjeldet som følge av økt velstand 

blant innbyggerne. Etter sju måneders drift utgjorde innskuddskapitalen i banken 1.415 specidaler og 11 skilling, 

og ved inngangen til år 2016 utgjorde bankens forvaltningskapital nærmere 3,7 milliarder kroner  

I 1955 ble en filial åpnet i Røyrvik, denne ble omgjort til bank i butikk-løsning i 2005. I 1975 fusjonerte Grong 

Sparebank og Lierne Sparebank. I de første årene etter fusjonen hadde Banken eget avdelingsstyre i Lierne. 

Banken fikk felles styre fra 01. januar 2000.  

I 2005 etablerte banken eget kontor/avdeling i Namsos, og i 2006 ble et nytt kontor/avdeling åpnet i Steinkjer. 

Senere samme år fusjonerte Grong Sparebank og Verran Sparebank (beliggende i Inderøy). Banken har 

videreført bankdriften i Inderøy med et eget kontor.  

I 2013 etablerte Banken seg på Rørvik i Vikna kommune.  

I 2014 overtok banken forsikringsporteføljen til Eika Forsikring på Helgeland og etablerte Forsikring Helgeland 

AS, hvor banken har en eierandel på 34 %. 

I 2015 kjøpte banken opp eiendomsmeglingsselskapet Boli Eiendomsmegling AS. Selskapet etablerte seg 

sammen med bankens kunderådgivere i Steinkjer og Namsos. Banken åpnet samme året en ny bankfilial i 

Mosjøen, hvor banken er samlokalisert med et lokalt eid selskap innenfor Aktiv Eiendomsmegling.    
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I mai 2016 inngikk Banken en avtale med Danske Bank om overtakelse av en kundeportefølje i Bankens 

markedsområde, som nærmere beskrevet i kapittel 7. 

Grong Sparebank eier sammen med 73 andre norske lokalt forankrede sparebanker Eika Alliansen. Eika Alliansen 

er en av Norges største finansgrupperinger, med en samlet kundemasse på over 1 million kunder.  

6.2.1  Visjon og forretningsidé 

Misjon: 
Grong Sparebanks misjon er å bidra til utvikling og unike kundeopplevelser. 
 
Visjon: 
Grong Sparebanks visjon er å utgjøre en forskjell 
 
Mål: 
Grong Sparebanks mål er å bidra til langsiktig verdiskapning og regional vekst og utvikling. Grong Sparebank skal 
også være en attraktiv arbeidsplass, og kundene skal oppleve en høy kundeverdi. 
 
Hovedstrategi: 
Grong Sparebanks hovedstrategi er høy kundetilfredshet, sterk kundevekst og god risikostyring. 
 
Posisjon: 
Grong Sparebank skal ha posisjonen som den anbefalte banken. 
 
Kjerneverdier: 
Grong Sparebanks kjerneverdier er tilgjengelig, offensiv, kompetent og ordentlig.  
 
 

6.3 Virksomhet, organisasjon og ansatte 

6.3.1 Oversikt over virksomheten i Konsernet  

Konsernet Grong Sparebank består av morbanken Grong Sparebank og datterselskapene Boli Eiendomsmegling 

AS og In-Vest AS. Konsernet driver bankvirksomhet på 7 steder og eiendomsmeglervirksomhet på 2 steder i 

Nord-Trøndelag, Namsos og Steinkjer.  

Eiendomsmeglervirksomheten drives gjennom datterselskapet Boli Eiendomsmegling AS, hvor Bankens 

eierandel utgjør 100 %. Boli Eiendomsmegling AS eier igjen et heleid datterselskap som heter Boli Eiendom 

Namsos AS. Det heleide datterselskapet In-Vest AS er et egenkapitalfond som fokuserer på næringsvirksomhet i 

Indre Namdal-regionen. Skade- og livsforsikringsprodukter leveres via forsikringsselskapet Eika Forsikring AS. 

Banken eier 34 % av Forsikring Helgeland AS som formidler forsikring via Eika Forsikring. Selskapet har 

kontoradresse i Mo i Rana. Banken er også deleier i selskapet Namdal Investor AS (eierandel 28,55 %) som er et 

investeringsselskap som investerer i aksjer og andeler i selskap som har sin hovedvirksomhet i Namdalen. 

6.3.2 Organisasjonskart 

Organisasjonskartet nedenfor viser Grong Sparebanks organisasjonsstruktur fra 1. juni 2016.  
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6.3.3 Datterselskaper og tilknyttede selskaper 

Selskapene som inngår i Konsernet er som følger (utover morbanken): 

Konsernselskap Type virksomhet Forretningskontor Eierandel 

Boli Eiendomsmegling AS Eiendomsmegling Steinkjer 100 % 

In-Vest AS Egenkapitalfond Grong 100 % 

  

Nedenfor følger en kort beskrivelse av de vesentligste datterselskapene og tilknyttede selskaper: 

Grong Sparebank er morbanken i konsernet. Virksomheten som utøves av morbank direkte er i hovedsak utlån, 

forsikring, sparing og plassering til privat og bedriftsmarkedet.  

Boli Eiendomsmegling AS ble stiftet i 2009. Selskapet ble kjøpt av Grong Sparebank i 2015, og eies 100 % av 

morbank. Selskapet har avdeling i Namsos og Steinkjer og har 5 ansatte. Boli Eiendomsmegling AS eier i tillegg 

100 % av Boli Eiendom Namsos AS som har 5 ansatte.  

In-Vest AS Er et investeringsselskap, som har som formål å opprettholde, utvikle og styrke virksomheter innen 

industri og annen næringsvirksomhet i Indre Namdal- regionen. Selskapet ble kjøpt opp av Grong Sparebank i 

2015. Det er ingen ansatte i In-Vest AS.   

Tilknyttede selskaper Antall aksjer Eierandel 

Forsikring Helgeland AS 340 34 % 

Namdal Investor AS 863 28,55 % 
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Per datoen for dette Prospektet foreligger det ikke konkrete planer for å øke eller redusere beholdningen av 

nevnte eierposter. 

6.4 Ansatte  

Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall ansatte og antall årsverk i Konsernet siden 2013. Konsernet har per 

dato for dette Prospektet 59 ansatte. 

 
2. kv. 2016 2. kv. 2015 2015 2014 2013 

 Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk Ansatte Årsverk 

Grong Sparebank 49 45,18 53 46,92 53 51,2 47 46 41 40 

Boli Eiendomsmegling AS* 10 10 11 11 10 10 N/A N/A N/A N/A 

In-Vest AS - - - - - - N/A N/A N/A N/A 

Antall årsverk 59 55,18 63 54,42 63 61,2 47 46 41 40 
*Antall ansatte og årsverk i Boli Eiendomsmegling AS inkluderer også ansatte i Boli Eiendom Namsos AS 

6.5 Ledelse, styre, styrende og kontrollerende organer 

6.5.1 Eierstyring og selskapsledelse 

Grong Sparebank følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse, utarbeidet av Norsk utvalg for 

eierstyring og selskapsledelse (NUES), tilpasset for at Banken er en sparebank og ikke et ASA. Videre bygger 

Bankens eierstyring og selskapsledelse på Finanstilsynets modul for evaluering av overordnet styring og kontroll, 

som reflekterer prinsipper fra European Banking Authority (EBA), benyttes så langt disse er relevante for 

Konsernet. Se forøvrig den fullstendige redegjørelsen i Bankens årsrapport for 2015. 

6.5.2 Konsernledelse  

Per datoen for dette Prospektet besto ledelsen i Grong Sparebank av følgende personer: 

 

Navn Stilling Forretningsadresse Antall EK bevis 

Jon Håvard Solum Administrerende Banksjef                                             Sundspetvegen 2, 7870 

Grong 

16 800 

Kårhild Hallager Berg Banksjef Privatmarked Sundspetvegen 2, 7870 

Grong 

300 

Odd Inge Myrvold Banksjef Bedriftsmarked Sundspetvegen 2, 7870 

Grong 

3 339 

Ingrid Bruce Avdelingsleder 

Dagligbank 

Sundspetvegen 2, 7870 

Grong 

828 

Joar Leer* Avdelingsleder Intern 

drift og Risk manager 

Sundspetvegen 2, 7870 

Grong 

4 140 

Stein Erik Granli* Administrasjonssjef Sundspetvegen 2, 7870 

Grong 

- 

*Stein Erik Granli blir administrasjonssjef fra 1.september 2016. Joar Leer går ut av rollen som leder for intern drift fra 

samme tidspunkt, men vil fortsatt sitte i ledergruppen som Risk Manager.     
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Per datoen for dette Prospektet foreligger det ikke frittstående tegningsretter eller opsjoner knyttet til 

egenkapitalbevisene utstedt til ledelsen av Grong Sparebank. Ledelsen vil, som andre egenkapitalbeviseiere, 

kunne motta Tegningsretter i forbindelse med Emisjonen basert på eventuell beholdning av egenkapitalbevis i 

Banken. 

Ledelsens bakgrunn: 

Navn   Født Bakgrunn 

Jon Håvard Solum 1966 Jon Håvard Solum har vært Administrerende banksjef i Grong Sparebank siden 

2000. Før dette har han jobbet som rådgiver/avdelingsleder hos Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag, som rådmann i Høylandet kommune, og kom sist fra stillingen 

som soussjef i Statens Nærings- og distriktsutviklingsfond. Solum har hatt flere 

sentrale styreverv i Eika-gruppen og regionalt i Nord-Trøndelag, og har i dag 

styreverv i blant annet Sparebankforeningen, Finans Norge og NTE. Solum er 

utdannet ved Norges Landbruksuniversitet innen økonomi og samfunnsfag. 

 

Odd Inge Myrvold 1968 Assisterende banksjef Odd Inge Myrvold har erfaring fra Gjensidige Midt Norge. 

Ansatt i Grong Sparebank i 2001 og assisterende banksjef siden 2005. Han har 

overordnet ansvar for bedriftsmarkedet i banken. Myrvold er utdannet fra 

Teknisk Fagskole i Trondheim. 

 

Joar Leer 1966 Avdelingsleder intern drift og risk manager Joar Leer har erfaring fra flere 

sentrale IT stillinger i bl.a. BRO Consulting AS, Norske Skog ASA, SAS Institute og 

NIT AS. Leer har jobbet i Banken siden 2005 og ble avdelingsleder intern drift i 

2010. Leer er utdannet ved Norges Landbruksuniversitet innen økonomi og 

samfunnsfag. 

Kårhild Hallager 

Berg 

 

1981 Banksjef privatmarked Kårhild Hallager Berg begynte i banken i 2005. Berg har 

blant annet jobbet som kunderådgiver før hun ble avdelingsleder privatmarked i 

2011. Banksjef privatmarked fra 2013. Berg har mastergrad i økonomi og 

administrasjon fra Trondheim Økonomiske Høyskole. 

 

Ingrid Bruce 1971 Avdelingsleder dagligbank Ingrid Bruce har vært ansatt i Grong Sparebank siden 

2003. Har tidligere jobbet som lærer ved Grong barne- og ungdomsskole og ved 

Grong Mottakssenter. 

 

Stein Erik Granli 1963 Ansatt som administrasjonssjef fra 1.september 2016. Har utdanning innenfor 

økonomi og administrasjon, samt politiskolen. Har erfaring fra ulike stillinger 

innen politiet, og kommer fra stillingen som lensmann i Namsos og Fosnes, og 

driftsenhetsleder i Nord-Trøndelag politidistrikt.  

 

Grong Sparebanks forretningsadresse fungerer som c/o-adresse i forhold til Grong Sparebanks konsernledelse. 

6.5.3 Styret 

Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av 

generalforsamlingen, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av de ansatte. Generalforsamling oppnevner en 
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valgkomité som foreslår kandidater til styret. Ansattes representant i valgkomiteen utpekes av og blant de 

ansatte. Leder og nestleder velges særskilt for 1 år. Styremedlemmene og varamedlemmene velges for 2 år. 

Styret leder Bankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak.   

Per datoen for dette Prospektet utgjør følgende personer Grong Sparebanks styre: 

Navn  Styreposisjon  
Innvalgt 
første gang 

Utløp av 
valgperiode 

Antall 
Egenkapitalbevis 
eiet/kontrollert av 

Audun Veium Leder 2007 2018* 2 400 

Jonny Melting Nestleder 2014 2018* 3 420 

Jarle Ketil Rasmussen Styremedlem 2011 2018 33 660  

Ragnhild Kroglund Styremedlem 2015 2018 500 

Heidi Wang Styremedlem 2016 2018 - 

Frode Renbjør Mellingen Styremedlem for ansatte 2015 2018 180 

May Liss Båtstrand Styremedlem for ansatte 2016 2018 - 

*Audun Veium og Jonny Melting er på valg som hhv styrets leder og styrets nestleder I 2017, mens utløp av 

valgperiode i styret er i 2018. 

Grong Sparebanks forretningsadresse fungerer som c/o-adresse i forhold til styremedlemmer i Grong Sparebank. 

Styrets bakgrunn: 

Navn Født Utdannelse Stilling 

Audun Veium 1960 Agronom og befal  Selvstendig gårdbruker fra 

1988 til dd. Tidligere 

ligningssekretær ved Grong 

ligningskontor, samt 

instruktør og befal i 

forsvaret. 

 

Jonny Melting 1965 1-årig agronomkurs, 2,5 

år landbruksøkonomi 

ved NTDH. 

Daglig leder ved Steinkjer 

Regnskap siden 2009. 

Tidligere regnskapsfører og 

daglig leder av flere 

regnskapskontor. Diverse 

engasjement som timelærer 

i landbruksøkonomi/ 

regnskap ved Høyskolen i 

Nord-Trøndelag siden 1994. 

 

Jarle Ketil Rasmussen 1951 N/A Selvstendig 

næringsdrivende, 

eiendomsinvestor. 

Ragnhild Kroglund 1963 Regnskapsførerstudie 

(autorisert) ved  

Har jobbet som 

regnskapsfører siden 1988. 
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Høyskolen i Nord-

Trøndelag. 

Driver i tillegg et lite 

gårdsbruk. 

 

Heidi Wang 1969 Utdanning innen 

reiselivsadministrasjon, 

statsvitenskap, 

internasjonalt arbeid, 

samt tverrfaglig 

videreutdanning innen 

aldring, eldres helse og 

velferd. 

 

Gründer og daglig leder av 

Noen AS. Tidligere en rekke 

stillinger og lederstillinger 

innenfor bla. innovasjon.    

Frode Renbjør Mellingen 1971 Can.mag innen økonomi 

og ledelse fra Høyskolen 

i Nord-Trøndelag.  

Omtrent 19 års erfaring som 

rådgiver i bank. Siste 12 år 

som rådgiver i Grong 

Sparebank. 

 

May Liss Båtstrand 1965 Bankfaglig eksamen fra 

Bankakademiet, samt 

fag innen etikk fra BI og 

ledelse fra NTNU.     

Har siden 1985 hatt en 

rekke stillinger innen bank. 

Har siden 2014 vært 

kunderådgiver i Grong 

Sparebank. 

 

6.5.4 Uavhengighet og vandel for styret og ledende ansatte 

Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser Bankens styremedlemmer og Grong 

Sparebank konsernets ledende ansatte har overfor Grong Sparebank, og deres private interesser og/eller andre 

forpliktelser. Det foreligger ikke arrangementer eller avtaler med større egenkapitalbeviseiere, kunder, 

leverandører eller andre, hvoretter noen er valgt til medlem av styre, ledelse eller tilsynsorganer eller er blitt 

ledende ansatt. Det er ingen familierelasjoner mellom noen av medlemmene av styre, tilsynsorganer, 

grunnleggerne eller ledelsen av Grong Sparebank.  

Grong Sparebanks styremedlemmer og ledende ansatte har ikke i løpet av de siste 5 år: 

1) blitt domfelt for økonomisk kriminalitet; 

2) som utøver av funksjon som medlem av styre, ledelse eller tilsynsorganer eller som ledende ansatt som 

har sakkunnskap eller erfaring som er kritisk for slikt selskaps virksomhet, vært involvert i konkurser, 

bobehandlinger eller avviklinger;  

3) vært gjenstand for forvaltningsrettslige anklager eller sanksjoner (herunder sanksjoner fra 

bransjeorganisasjoner), og er ikke fradømt retten til å delta som medlem av noe selskaps styre, ledelse 

eller tilsynsorganer eller til å fungere som leder av noe selskap. 

 

Medlemmer av styret og ledelsen har eller har hatt, i løpet av de fem siste årene før Prospektdatoen, følgende 

ledende stillinger, styreverv og / eller partnerskap: 
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Ledelsen 

Navn  Nåværende styre- og ledelsesverv Styre- og ledelsesverv siste 5 år 

Jon Håvard Solum Grong Sparebank, banksjef 

In-Vest AS, styreleder 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding 

AS, nestleder i styret 

Sparebankforeningen, styremedlem 

Forsikring Helgeland AS, styremedlem 

Boli Eiendomsmegling AS, styreleder 

Boli Eiendom Namsos AS, styreleder 

Finans Norge, styremedlem 

Finans Norge Servicekontor, styremedlem 

Harran Eiendom AS, styreleder 

Harran Samfunnshus, styremedlem 

Heimdalshaugen Samdrift DA, deltaker 

med delt ansvar 

Innherredsmegleren Steinkjer AS, 

styremedlem 

Namdal Aktiv Eiendomsmegling AS, 

styremedlem 

 

Kårhild Hallager 

Berg 

Midtre Namdal Avfallsselskap Iks, 

nestleder 

In-Vest AS, styremedlem 

 

Odd Inge Myrvold Holmen Byggutleie ANS, daglig leder 

Namsskogan Boligbyggelag, styreleder 

Holmen Byggutleie ANS, styreleder 

Namsskogan Invest AS, styremedlem 

Håpnes Borettslag, styremedlem 

Frøyningsdal Borettslag, styremedlem 

In-Vest AS, styremedlem 

Holmen Byggutleie ANS, deltaker med fullt 

ansvar 

Namdal Investor AS, styreleder 

Namsen Fritid AS, styremedlem 

Ingrid Bruce Grong IL Langrennsgruppa, sekretær 

Løvsjølia Hyttegrend, kasserer 

 

 

Joar Leer Leir Samdrift DA, daglig leder 

Leir Samdrift DA, deltaker med delt ansvar 

Nålaua Sa, nestleder 

Grong Sparebank, varamedlem i styret 

 

Styret 

Navn  Nåværende styre- og ledelsesverv Styre- og ledelsesverv siste 5 år 

Audun Veium Grong Sparebank, styreleder 

Leir Samdrift DA, deltaker med delt ansvar 

Johanna Margrethe Samuelsdtr pedersen 

veiums legat, kontaktperson 

Grong og Harran Skogeierlag, styreleder 

 

NAF Avd Namdal, styremedlem 
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Jonny Melting Steinkjer Regnskap AS, daglig leder 

Grong Sparebank, nestleder i styret 

AS Nord Trøndelag, forretningsfører 

 

Flyndra AS, styremedlem 

Mosvik Vannverk SA, styremedlem 

Jarle Ketil 
Rasmussen 

Grong Sparebank, styremedlem 

 

Jarle Ketil Rasmussen innehar i tillegg 

styre- og ledelsesroller i til sammen 46 

selskaper og er daglig leder i 26 selskaper. 

Dette er hovedsakelig eiendomsselskaper. 

 

Jarle Ketil Rasmussen har de siste fem 

årene innehatt 36 ulike roller som nå er 

fratredd, hovedsakelig innen 

eiendomsselskaper. 

Ragnhild Kroglund Grong Sparebank, styremedlem 

Coop Grong SA, leder kontrollkomite 

 

Namas Vekst AS, styremedlem 

Økonomiforbundet avdeling Nord-

Trøndelag, styreleder 

 

Heidi Wang Grong Sparebank, styremedlem 

Noen AS, daglig leder 

Noen AS, styreleder 

H. W. Holding AS, daglig leder 

H. W. Holding AS, styreleder 

Innovasjon Norge, styremedlem 

Heidi Wang Prosjektservice, innehaver 

 

NHO Trøndelag, styremedlem 

Noensfar AS, styreleder/daglig leder 

Medarbeiderne AS, styremedlem 

Frode Renbjør 
Mellingen 

Grong Sparebank, styremedlem ansatte 

Coop Indre Namdal Sa, nestleder i styret 

Holmensenteret Eiendom AS, nestleder i 

styret 

Finansforbundet i Eika Gruppen, 

styremedlem 

Samfunnshuset AL, nestleder i styret 

Frøyningsdal Borettslag, styremedlem 

 

May Liss Båtstrand Grong Sparebank, styremedlem ansatte 

Askeladden Barnehage AS, varamedlem 

Mosjøen IL, styremedlem 

 

6.5.5 Lønn og andre ytelser til ledende ansatte  

Tabellen nedenfor viser lønn inkludert andre ytelser og innbetaling til ytelsesbasert pensjons for bankens ledelse 

for årene 2013 – 2015. Tallene oppgis i NOK tusen. 

Stilling 2015 2014 2013 

 Lønn Pensjon Lønn Pensjon Lønn Pensjon 

Administrerende Banksjef                                             1451 196 1311 240 1 195 188 

Banksjef Privatmarked 886 96 776 145 646 52 

Banksjef Bedriftsmarked 951 97 912 157 857 93 

Avdelingsleder Dagligbank 811 99 719 250 629 70 

Avdelingsleder Intern drift 
og Risk manager 

888 97 762 235 681 89 
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Administrerende banksjef får andel av bonus på lik linje med øvrige ansatte, 50 % fordeles likt og 50 % etter 

lønn. Banksjefen har krav på 12 måneders etterlønn ved ufrivillig oppsigelse. Banken benytter ikke 

aksjeverdibasert godtgjørelse. Fra 1. september vil det tiltre en ny administrasjonssjef i ledergruppen slik at 

ledergruppen vil bestå av 6 personer. Avtalt lønn for denne stillingen er NOK 791 167. 

6.5.6 Lønn og andre ytelser til styret  

Styrehonorarene fastsettes av generalforsamling etter innstilling fra valgkomiteen. Godtgjørelsen er ikke 

resultatavhengig, og det utstedes ikke opsjoner til styremedlemmer. Styremedlemmer eller selskaper de er 

tilknyttet skal som hovedregel ikke påta seg særskilte oppgaver for Banken i tillegg til styrevervet. Eventuelle 

tilleggshonorar skal godkjennes av generalforsamlingen. Styremedlemmene har ikke krav på etterlønn dersom 

de ikke gjenvelges. 

I hastesaker kan dog generalforsamlingens leder og valgkomiteens leder i fellesskap treffe beslutning om 

tilleggshonorar. 

Etter valget i 2016 er styret utvidet fra 6 til 7 personer. Kjell Helge Urdshals har gått ut av styret og Heidi Wang 

og May Liss Båtstrand (ny ansatterepresentant) har tredd inn i styret. Informasjonen i tabellen under omfatter 

vederlag til Bankens styre for 2015. Tallene oppgis i NOK-tusen. 

Navn  Styreposisjon  Honorar 2015  

Audun Veium Leder  167 

Jonny Melting Nestleder  60 

Kjell Helge Urdshals Styremedlem  78 

Jarle Ketil Rasmussen Styremedlem  101 

Anne Cecilie Holm Styremedlem  23 

Ragnhild Kroglund Styremedlem  70 

Lene Aasbø Styremedlem, ansatte  27 

Frode Renbjør Mellingen Styremedlem, ansatte  31 

 

6.5.7 Egenkapitalbevisprogram for de ansatte 

Banken har ikke et generelt løpende egenkapitalbevisprogram for å motivere ansatte til eierskap i Banken.  

6.5.8 Lån og sikkerhetsstillelse for nærstående parter 

Tabellen under viser utestående beløp lån og sikkerhetsstillelse/ garantier til styret og ledelse per 30. juni 2016 

og per 31. Desember 2015, 2014 og 2013. Oppstillingen er basert på styresammensetningen per 30. juni 2016 og 

inkluderer også styremedlemmer som gikk ut av styret i 2016. Styremedlemmer som er kommet inn i løpet av 

treårsperioden er merket med N/A i årene forut for inntreden i styret.  

Navn (Tall i tusen NOK) Stilling 2. kv 2016 2015 2014 2013 

Styre      

Audun Veium Leder 1 828 1 874 1 942 2 204 
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Jonny Melting Nestleder 
800 800 - N/A 

Jarle Ketil Rasmussen Styremedlem 
- - - - 

Ragnhild Kroglund Styremedlem 
738 690 273 361 

Heidi Wang Styremedlem 
- N/A N/A N/A 

Frode Renbjør Mellingen Styremedlem, ansatte 1 185 1 185 N/A N/A 

May Liss Båtstrand Styremedlem, ansatte 1 200 N/A N/A N/A 

      

Avgåtte styremedlemmer 
i 2016 

 
 

   

Kjell Helge Urdshals Styremedlem 
N/A 1 720 650 718 

Anne Cecilie Holm Styremedlem 
N/A 3668 4 789 4 908 

Lene Aasbø Styremedlem, ansatte 
N/A 1122 1 200 1 200 

      

Ledelse      

Jon Håvard Solum Administrerende banksjef                                            1 745 1 767 1 352 1 378 

Kårhild Hallager Berg Banksjef privatmarked 1 577 1 615 1 200 1 200 

Odd Inge Myrvold Banksjef bedriftsmarked 1 855 1 935 1 540 1 502 

Ingrid Bruce Avdelingsleder dagligbank 1 200 1 200 1 080 1 080 

Joar Leer* Avdelingsleder intern drift og Risk 

Manager 

2 803 2 816 2 923 3 222 

*Stein Erik Granli tiltrer stillingen som administrasjonssjef fra 1.september 2016. Joar Leer går samtidig ut av rollen som 

avdelingsleder for intern drift. Leer vil fortsatt sitte i ledergruppen som Risk Manager. 

I løpet av perioden etter 30. juni 2016 og frem til Prospektdatoen har det ikke vært vesentlige endringer i lån og 

sikkerhetsstillelse til nærstående parter.  

6.5.9 Generalforsamling 

Bankens generalforsamling har per Prospektdatoen følgende sammensetning. Samlet godtgjørelse for 

generalforsamlingen og valgkomite var på 98 000 kr i 2015. I 2014 var tilsvarende godtgjørelse til 

generalforsamlingen og valgkomite 67 000 kr. 

 

Navn Kommune Valgperiode 
Antall egenkapitalbevis 
eiet/kontrollert av 

Kommunevalgte       
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Skjalg Åkerøy Grong 2016-2020 -  

Vigdis Linmo Grong 2016-2020 -  

Einar Otto Ingulfsvand Lierne 2016-2020 -  

Trine Berg Fines Inderøy 2016-2020 -  

        

Kundevalgte       

Stein Erik Granli Grong 2016-2020 -  

Morten Fiskum Grong 2016-2020 1 448 

Hanne Vilja Sagmo Grong 2016-2020 -  

Jan Ståle Viken Flått Overhalla 2016-2020 -  

Anne Grete Nygård Walaunet Vikna 2016-2020 -  

        

Valgt av EK bevis eierne       

Asbjørn Roar Brekk Vikna 2016-2020 1 300 

Bertil Vilhelm Smalås Steinkjer 2016-2020 3 960 

Audun Fosseng Fosnes 2016-2020 21 240 

Torbjørn Landsem Namsos 2016-2020 18 368 

        

Valgt av ansatte       

Hilde Skogseth Inderøy 2016-2020 -  

Trine Aspnes Overhalla 2016-2020 -  

Inger Anne Bye Lyngstad Grong 2016-2020 1 260 

Ingeborg Heia Grong 2016-2020 -  

        

Varamedlemmer til generalforsamlingen fom 28. april 2016   

Valgt av kunder/vara for kunder og kommunevalgte   

Tor Arne Moen Lierne 2016-2020 -  
 

Ann Hege Mjøsund Høylandet 2016-2020 -  
 

Arne Karlsen Inderøy 2016-2020 300  
 

Hilde Skjærvø Namsos 2016-2020 -  
 

Odd Arnold Hamstad Inderøy 2016-2020 -  
 

        
 

EK bevis eierne       
 

Kolbjørn Almlid Verran 2016-2020 11 200  
 

Robert Williamsen Namsos 2016-2020 2 700  
 

        
 

Ansatte       
 

Bodil Steinkjer Engum Snåsa 2016-2020 100  
 

Margrete Ringstad Kvetangen Lierne 2016-2020 360  
 

 

Grong Sparebanks forretningsadresse fungerer som c/o-adresse i forhold til generalforsamlingens medlemmer. 
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6.5.10 Styreutvalg 

Grong Sparebank har et styreutvalg: risiko- og revisjonsutvalg. Utvalget forbereder styrets oppfølging av 

regnskapsrapporteringsprosessen, og overvåket systemene for intern kontroll og risikostyring. Utvalget har 

løpende kontakt med Bankens revisor om revisjonen av årsregnskapet, samt de overvåker og vurderer revisors 

uavhengighet.  

Risiko- og revisjonsutvalget har per Prospektdatoen følgende medlemmer: 

- Jonny Melting (leder) 

- Audun Veium 

- Ragnhild Kroglund 

 

6.5.11 Transaksjoner med nærstående parter 

Grong Sparebank har inngått i transaksjoner med nærstående parter som beskrevet nedenfor, samt i note 28 til 

Bankens årsregnskap for regnskapsåret 2015. Utover de transaksjoner som identifiseres i nedenfor, nevnte note 

28, samt transaksjoner innenfor Konsernet som elimineres i det konsoliderte regnskapet er det ikke 

transaksjoner eller utestående av betydning med nærstående parter.   

 

Tabellen nedenfor viser transaksjoner med enkelte nærstående per 30. juni 2016 og for regnskapsårene 2015, 

2014 og 2013. Informasjonen er hentet fra Grong Sparebanks reviderte årsregnskap fra samme år, og 

innbefatter utlån til bankens ledelse, øvrige ansatte, styret og generalforsamlingen. Lånene nedenfor omfatter 

også andel av gjeld i næring som den enkelte er medeier i. Lån til medlemmer i styret og forstanderskap er på 

ordinære kundevilkår. Egne ansattebetingelser på lån opp til NOK 1,2 millioner. 

 

Tall i NOK tusen** 2. kv. 2016 2015 2014 2013 

Bankens ledelse 9 180 9 333 8 095 8 436 

Øvrige ansatte 52 460 52 136 36 484 45 857 

Styret 5 751  6 269 8 854 9 391 

Generalforsamlingens leder 2 500 2 500 2 500 2 500 

Øvrige medlemmer i 
generalforsamlingen* 

19 399 11 654 14 765 14 279 

*Lån til ansatterepresentanter i generalforsamlingen inngår i øvrige ansatte 

**Ubenyttede kreditter er med i grunnlaget 

 

Tabellen nedenfor viser transaksjoner med datterselskaper og tilknyttede selskaper for regnskapsåret 2015, 

2014 og 2013. Informasjonen er hentet fra Grong Sparebanks reviderte årsregnskap fra samme år.  

 

Tall i NOK tusen Lån Rente-

inntekter 

Innskudd Rente-

kostnad 

2. kv. 2016     

Datterselskaper     
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Boli Eiendomsmegling AS* 5 875 N/A 28 573 N/A 

Boli Eiendom Namsos AS* - N/A 22 257 N/A 

In-Vest AS -  N/A 1 179 N/A 

Sum 5 875 N/A 52 009 N/A  

Tilknyttede selskaper     

Namdal Investor AS -  N/A 230 N/A 

Forsikring Helgeland AS -  N/A 1 338 N/A 

Sum - N/A 1 569  N/A 

     

2015     

Datterselskaper     

Boli Eiendomsmegling AS* 1 392  43 28 249 23 

Boli Eiendom Namsos AS* - - 319 0,4 

In-Vest AS -  - 1 211 0,7 

Sum 1 392  43 29 460 24  

     

Tilknyttede selskaper     

Namdal Investor AS -  - 255 6 

Forsikring Helgeland AS -  - 2 006 27 

Sum - - 2 261  33 

     

2014     

Tilknyttede selskaper     

Namdal Investor AS - 39 1 425 - 

Forsikring Helgeland AS   -  1 2 161 - 

Sum -  0,3 3 586 40  

     

2013     

Tilknyttede selskaper     

Namdal Investor AS - - 926 34 

Sum -  -  936 34 
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*Innskudd oppført på Boli Eiendomsmegling AS og Boli Eiendom AS inkluderer også innskudd på klientkontoer i 

forbindelse med oppgjør ved eiendomstransaksjoner. 

 

Boli Eiendomsmegling AS og In-Vest AS ble først en del av Grong Sparebank fra 2015. Grong Sparebank hadde 

først en eierandel i Forsikring Helgeland AS fra 2014. 

 

6.6 Tap og mislighold 

6.6.1 Risikoklassifisering  

Risikoklassifisering:  

Klassifiseringen er delt inn i fem grupper der A representerer minst risiko og E størst risiko. Klassifiseringen 

synliggjør kundenes i risikoeksponering for hver av faktorene økonomi og sikkerhet. Disse faktorene danner 

grunnlaget for fastsettelsen av den akkumulerte risikoklasse der økonomi og sikkerhet vektes i forholdet 70/30 

på personmarkedet og 60/40 på bedriftsmarkedet. 

 Personmarked Bedriftsmarked 

Vekt Komponent Vekt Komponent 

Økonomi 70 % Misligholdssannsynlighet (PD) 

Gjeldsgrad 

Netto likviditet 

60 % Misligholdssannsynlighet (PD) 

Rentabilitet 

Soliditet 

Sikkerhet* 30 % Verdi eiendel 40 % Verdi eiendel 

*Verdi på eiendeler som pantsettes nedjusteres i tråd med retningslinjer 

Tabellen nedenfor viser Grong Sparebanks totalengasjement fordelt på risikogrupper per 31. desember de tre 

siste regnskapsårene (tall i NOK tusen). I totalengasjement inngår saldo på innvilgede lån og kreditter til kunder, 

ubenyttet andel av innvilgede kreditter, samt garantirammer og etablerte garantier. Tallene er hentet fra Grong 

Sparebanks regnskapssystem for andre kvartal i 2016 og er ikke reviderte, og reviderte årsregnskaper for årene 

2015, 2014 og 2013.  

 
 

Engasjement 
Brutto 
utlån 

Garantier 
Ubenyttet 

kreditt 
Individuell 

nedskrivning 

2. kv. 2016        

Personmarked: 
 NOK 

tusen 
% NOK tusen NOK tusen NOK tusen NOK tusen 

Akk. risikoklasse A Lav 1 140 703 42,69% 971 803 84 138 84 762 - 

Akk. risikoklasse B Lav 1 387 495 51.93 % 1 318 895 987 67 613 - 

Akk. risikoklasse C Middels 125 048 4,68 % 121 987 154 2 907 - 
Akk. risikoklasse D Høy 14 919 0,56 % 14 870 - 49 - 
Akk. risikoklasse E Høy 880 0,03 % 880 - - 2 346 

Mangelfullt klassifisert Høy 2 789 0,10 % 2 789 - - - 

Sum personmarked  2 671 834 100 % 2 431 224 85 279 155 332 2 346 
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Bedriftsmarked: 
 NOK 

tusen 
% NOK tusen NOK tusen NOK tusen NOK tusen 

Akk. risikoklasse A Lav 240 843 21,66 % 190 124 12 826 37 893 - 

Akk. risikoklasse B Lav 701 271 63 07 % 574 877 50 309 76085 - 

Akk. risikoklasse C Middels 155 658 14,00 % 135 851 7 122 12 685 - 
Akk. risikoklasse D Høy 13 884 1,25 % 13 884 - - - 
Akk. risikoklasse E Høy 236 0,02 % 236 - - 219 

Mangelfullt klassifisert Høy 11 0,00 % 1 - 10 - 

Sum bedriftsmarked  1 11 905 100 % 914 974 70 257 126 673 219 

        

2015        

Personmarked: 
 NOK 

tusen 
% NOK tusen  NOK tusen  NOK tusen NOK tusen 

Akk. risikoklasse A Lav 1 006 204 40,25 % 857 921 74 780 73 503 - 

Akk. risikoklasse B Lav 1 341 409 53,66 % 1 280 946 1 141 59 322 183 

Akk. risikoklasse C Middels 131 717 5,27 % 128 001 154 3 563 - 
Akk. risikoklasse D Høy 19 494 0,78 % 19 428 - 66 1 430 
Akk. risikoklasse E Høy 881 0,04 % 881 - - 778 

Mangelfullt klassifisert Høy 27 0,00 % 27 - - - 

Sum personmarked  2 499 731 100 % 2 287 202 76 075 136 454 2 391 

        

Bedriftsmarked: 
 NOK 

tusen 
% NOK tusen NOK tusen NOK tusen NOK tusen 

Akk. risikoklasse A Lav 252 178 24,48 % 209 747 12 302 30 130  - 

Akk. risikoklasse B Lav 600 780 58,34 % 490 399 43 607 66 773 - 

Akk. risikoklasse C Middels 154 815 15,03 % 142 814 6 227 5 773 - 
Akk. risikoklasse D Høy 22 161 2,15 % 22 155 - 6 - 
Akk. risikoklasse E Høy 225 0,02 % 225 - - 1 319 

Mangelfullt klassifisert Høy 16 0,00 % 6 - 10 - 

Sum bedriftsmarked  1 030 175 100 % 865 346 62 136 102 693 1 319 

        

2014        

Personmarked: 
 NOK 

tusen 
% NOK tusen NOK tusen NOK tusen NOK tusen 

Akk. risikoklasse A Lav 796 830 35,07 % 536 686 209 569 50 574 - 

Akk. risikoklasse B Lav 1 245 260 54 81 % 1 188 725 735 55 800 123 

Akk. risikoklasse C Middels 196 419 8,65 % 186 020 336 10 063 700 
Akk. risikoklasse D Høy 32 262 1,42 % 27 152 - 5 109 885 
Akk. risikoklasse E Høy 1 250 0,06 % 1 250 - - 782 

Mangelfullt klassifisert Høy 16 0,00 % 16 - - - 

Sum personmarked  2 272 036 100 % 1 939 850 210 640 121 546 2 490 

        

Bedriftsmarked: 
 NOK 

tusen 
% NOK tusen NOK tusen NOK tusen NOK tusen 

Akk. risikoklasse A Lav 160 544 15,98 % 129 159 7 478 23 908 - 

Akk. risikoklasse B Lav 562 997 56,04 % 478 207 18 951 65 839 - 
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Akk. risikoklasse C Middels 251 118 25,00 % 225 455 6 840 18 823 400 
Akk. risikoklasse D Høy 29 846 2,97 % 29 118 - 728 - 
Akk. risikoklasse E Høy - 0,00 % - - - - 

Mangelfullt klassifisert Høy 145 0,01 % - 120 16 - 

Sum bedriftsmarked  1 004 651 100 % 861 947 33 389 109 315 400 

        

2013        

Personmarked: 
 NOK 

tusen 
% NOK tusen NOK tusen NOK tusen NOK tusen 

Akk. risikoklasse A Lav 607 195 29,64 % 385 982 183 719 37 495 - 

Akk. risikoklasse B Lav 1 201 027 58,63 % 1 134 787 1 344 64 896 135 

Akk. risikoklasse C Middels 218 233 10,65 % 210 285 229 7 719 700 
Akk. risikoklasse D Høy 21 700 1,06 % 21 588 - 112 563 
Akk. risikoklasse E Høy 342 0,02 % 327 - 15 300 

Mangelfullt klassifisert Høy 37 0,00 % 37 - - - 

Sum personmarked  2 048 534 100 % 1 753 005 185 292 110 237 1 698 

        

Bedriftsmarked: 
 NOK 

tusen 
% NOK tusen NOK tusen NOK tusen NOK tusen 

Akk. risikoklasse A Lav 143 003 17,54 % 115 996 8 520 18 487 - 

Akk. risikoklasse B Lav 383 770 47,07 % 331 449 11 832 40 489 - 

Akk. risikoklasse C Middels 262 552 32,20 % 221 381 7 173 33 998 400 
Akk. risikoklasse D Høy 20 237 2,48 % 19 010 326 901 - 
Akk. risikoklasse E Høy 5 678 0,70 % 5 408 - 270 2 000 

Mangelfullt klassifisert Høy 21 0,00 % 21 - - - 

Sum bedriftsmarked  815 260 100 % 693 266 27 850 94 145 2 400 

 

6.6.2 Mislighold og nedskrivninger 

Tap på utlån og garantier som er belastet Bankens resultat per andre kvartal 2016 er NOK 1 million tilsvarende 

0,03 % av brutto utlån. Tilsvarende tall per andre kvartal i 2015 var NOK 0,59 millioner og 0,02 % av brutto utlån. 

Gruppevise avsetninger utgjorde NOK 1 million per andre kvartal 2016. 

Banken har ingen direkte eksponering mot oljeservicenæringen og liten eksponering mot konjunkturavhengige 

bedrifter, og forventer derfor ikke at porteføljen skal oppleve økte tap. Det vises for øvrig til Grong Sparebanks 

årsregnskap for 2015 note 6, Utlån, for nærmere detaljer rundt risiko og tapsforhold. 

Bankens individuelle nedskrivninger på utlån utgjorde NOK 2,6 millioner, tilsvarende 0,08 % av brutto utlån per 

andre kvartal 2016. Tilsvarende tall per andre kvartal i 2015 var NOK 3,3 millioner og 0,11 % av brutto utlån. 

Nedskrivninger på grupper av utlån økte med NOK 1 million i første halvår 2016 og utgjorde den 30. juni 2016 

NOK 14,2 millioner tilsvarende 0,42 % av brutto utlån. Tilsvarende tall per andre kvartal i 2015 var NOK 12,8 

millioner og 0,42 % av brutto utlån. 

Brutto misligholdte lån over 90 dager utgjorde NOK 5,1 millioner, som tilsvarte 0,15 % av brutto utlån per 30. 

juni 2016. Dette er en reduksjon fra NOK 6,9 millioner og 0,23 % av brutto utlån i andre kvartal 2015. 
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Tabellen nedenfor gir en oversikt over Grong Sparebanks tapskostnader per 30. juni 2016 og 30. juni 2015 samt 

for 31. desember de siste tre regnskapsår (tall i NOK tusen). Tallene er hentet fra Grong Sparebanks andre 

kvartals rapport i 2016 og 2015 og reviderte årsregnskaper for årene 2015, 2014 og 2013. 

 Urevidert Revidert 

  
1.1.2016- 
30.6.2016 

1.1.2015- 
30.6.2015 

2. kv. 
2016 

2. kv. 
2015 

2015 2014 2013 

+Periodens endring i individuelle 
nedskrivninger 

-1 146 367 -1 786 300 1020 1 208 640 

+ Periodens endring i 
gruppenedskrivninger 

1 000 350 1 000 150 750 1 350 800 

+ Periodens konstaterte tap hvor 
det tidligere år er foretatt 
individuell nedskrivning 

1 101 - 1 101 - - 2 778 1 764 

+ Periodens konstaterte tap hvor 
det tidligere år ikke er foretatt 
individuell nedskrivning 

11 - 11 - 12 - 108 

- Periodens inngang på tidligere 
konstatert tap 

-6 -123 -4 -5 -467 -95 -116 

= Periodens tapskostnad 960 594 322 445 1 315 2 825 3 196 

 

Tabellen nedenfor viser Grong Sparebanks individuelle nedskrivninger og gruppenedskrivninger for de tre siste 

regnskapsårene (tall i NOK tusen). Tallene er hentet fra Grong Sparebanks andre kvartals rapport i 2016 og 2015 

og reviderte årsregnskaper for årene 2015, 2014 og 2013. 

 Urevidert Revidert 

  
1.1.2016- 
30.6.2016 

1.1.2015- 
30.6.2015 

2. kv. 
2016 

2. kv. 
2015 

2015 2014 2013 

Endringer i individuelle 
nedskrivninger 

       

Individuell nedskrivning 1.1 
3 710 2 890 4 350 2 958 2 890 4 098 3 458 

Periodens konstaterte tap hvor det 
tidligere år er foretatt individuell 
nedskrivning 

-1 101 - -1 100 - -150 -2 000 -1 300 

Økte individuelle nedskrivninger i 
perioden 

25 - -435 - 155 - - 

Nye individuelle nedskrivninger i 
perioden 

30 518 -150 451 1 315 1 055 2 435 

Tilbakeføring av individuelle 
nedskrivninger i perioden 

-100 -150 -100 150 -500 -263 -495 
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Individuelle nedskrivninger ved 
periodeslutt 

2 565 3 258 2 565 3 258 3 710 2 890 4 098 

        

Endring i gruppevise 
nedskrivninger 

       

Nedskrivning på grupper av utlån 
1.1 

13 240 12 490 13 240 12 690 12 490 11 140 10 340 

+/- periodens nedskrivning på 
grupper av utlån 

1 000 350 1 000 150 750 1 350 800 

Nedskrivning på grupper av utlån 
ved periodeslutt 

14 240 12 840 14 240 12 840 13 240 12 490 11 140 

 

6.7 Grong Sparebanks finansiering 

6.7.1 Egenkapital og kapitaldekning 

Egenkapitalen i Grong Sparebank består av Sparebankens fond, gavefond, eierandelskapital, utjevningsfond, og 

overkursfond. Dette, fratrukket fradrag for immaterielle eiendeler og ansvarlig kapital over 10 % av egen 

ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner, utgjør Bankens rene kjernekapital. 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over netto ansvarlig kapital og kapitaldekning i Grong Sparebank per 30. juni 

2016 og 2015, samt per 31. desember de siste tre regnskapsårene. Tallene er hentet fra Grong Sparebanks 

ureviderte kvartalsrapport for andre kvartal i 2016 og 2015 og de reviderte årsregnskapene for årene 2015, 2014 

og 2013. Det vises til note 19 i Bankens årsregnskap for nærmere om tallstørrelsene nedenfor. 

KAPITALDEKNING Urevidert Revidert 

  2. kv. 2. kv.       

(NOK millioner) 2016 2015 2015 2014 2013 

Tellende ansvarlig kapital  380,2 372,4 394,8 361,3 278,1 

Kjernekapital  353,6 345,5 368,2 333,5 278,1 

Ren Kjernekapital  332,1 323,6 346,6 290,6 258,1 

Kapitaldekning 16,8 % 17,4 % 18,4 % 18,0 % 16,6 % 

Kjernekapitaldekning 15,7 % 16,2 % 17,2 % 16,6 % 16,6 % 

Ren Kjernekapitaldekning  14,7 % 15,1 % 16,2 % 14,5 % 15,4 % 

            

Beregningsgrunnlag  2 257,0 2 138,1 2 143,1 2 005,9 1 675,8 
 

Bankens egenkapital var ved utgangen av andre kvartal 2016 NOK 358 millioner, ikke inkludert delårsresultat på 

NOK 20,7 millioner. Videre hadde banken utstedt en fondsobligasjon på NOK 30 millioner og ansvarlig 

lånekapital på NOK 35 millioner. Ved utgangen av andre kvartal 2016 utgjorde ren kjernekapital 14,7 %. 

Kjernekapitaldekning utgjorde 15,7 % og ansvarlig kapitaldekning var på 16,8 %, basert på standardmetoden i 

Basel II regelverket.  

Inkludert delårsregnskap per 30. juni 2016 utgjorde ren kjernekapitaldekning 15,7 %, kjernekapitaldekning 

utgjorde 16,6 % og ansvarlig kapitaldekning utgjorde 17,8 %. Tilsvarende tall for andre kvartal 2015 var 15,9 % 

ren kjernekapitaldekning, 17 % kapitaldekning og 18 % ansvarlig kapitaldekning. 
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Banken oppfylte dermed kapitalkravene for finansinstitusjoner med virkning fra 30. juni 2016 på henholdsvis 

11,5 % for ren kjernekapital og 15 % for totalkapital. Bankens soliditet vurderes som tilfredsstillende sett opp 

mot gjeldende regulatoriske krav. 

Grong Sparebank har en pågående prosess med Finanstilsynet for fastsettelse av Bankens pilar 2 krav. 

Finanstilsynet har i sin SREP-tilbakemelding til Grong Sparebank vurdert at Banken bør ha et samlet pilar 2 krav 

på 2,6 % av beregningsgrunnlaget under pilar 1. Samlet kapitalkrav til ren kjernekapitaldekning blir dermed 14,1 

% for Grong Sparebank. Banken oppfyller dermed også kapitalkravene hensyntatt innføring av nye pilar 2 krav. 

6.7.2 Kapitalisering og gjeldsforpliktelser 

Nedenfor følger en oversikt over kapitalisering og gjeldsforpliktelser med skille mellom restløpetid, for andre 

kvartal 2016 og for 2015. Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under kolonnen uten løpetid og trukkede 

kasse-/driftskreditter er tatt med under kolonne 0 – 1 mnd. Dette er i tråd med Finanstilsynets forskrift for slik 

rapportering. Tallene er presentert i millioner. 

Gjeld og Egenkapital per 2. kv 
2016 

Sum 
Inntil 1 
mnd 

1- 3 mnd 
3 mnd - 1 
år 

1- 5 år 
Over 5 
år 

Uten 
Løpetid 

Gjeld til kredittinstitusjoner 0,0             

Innskudd fra og gjeld til kunder 2 951,8 10,0 644,2 74,4     2 223,2 

Obligasjons- /sertifikatlån 479,6 15,0   100,0 364,6     

Øvrig gjeld med restløpetid 43,2           43,2 

Ansvarlig lånekapital 35,0       
 

35,0   

Fondsobligasjon 30,0   
 

     30,0   

Egenkapital 378,3   
 

      378,4 

Sum gjeld og egenkapital 3 917,9 25,0 644,2 174,3 364,6 65,0 2 644,9 

 

Per 30. juni 2016 hadde Banken gjeld med lavere løpetid enn 12 måneder til kredittinstitusjoner, innskudd fra og 

gjeld til kunder, obligasjons- og sertifikatlån og øvrig gjeld på totalt NOK 843,5 millioner. Langsiktig gjeld og gjeld 

uten rest løpetid inkluderer innskudd fra og gjeld til kunder, obligasjons- og sertifikatlån og øvrig gjeld og 

ansvarlig kapital på totalt NOK 429,6 millioner. Bankens gjeld er verken sikret eller garantert 

Grong Sparebank har en liten beholdning av kontanter i utenlandsk valuta. Omregnet i Norske kroner per 30. 

juni 2016 var denne beholdningen verdt NOK 1,1 millioner.  

Gjeld og Egenkapital per 2015 Sum 
Inntil 1 
mnd 

1- 3 
mnd 

3 mnd - 1 
år 

1- 5 år 
Over 5 
år 

Uten 
Løpetid 

Gjeld til kredittinstitusjoner 0,0             

Innskudd fra og gjeld til kunder 2 733,2 10,0 552,7 58,1     2 112,4 

Gjeld stiftet ved utstedelse av 
verdipapirer 

514,5     150,0 364,5     

Øvrig gjeld eks utbytte 26,7           26,7 

Ansvarlig lånekapital 64,9       30,0 34,9   

Egenkapital inkl utbytte 364,3   6,2       358,1 

Sum gjeld og egenkapital 3 703,7 10,0 559,0 208,0 394,5 34,9 2 497,2 
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6.7.3 Finansiering av kreditter 

Banken finansierer sine utlån primært gjennom innskudd fra og gjeld til kunder og gjennom langsiktige innlån fra 

penge- og kapitalmarked, herunder F-lån fra Norges Bank. Banken har trekkrettigheter på NOK 150 millioner 

som på kort sikt er sentral i denne sammenhengen. Banken benytter også boligkredittselskapet Eika Boligkreditt 

AS som en finansieringskilde, som gir tilgang til langsiktig finansiering gjennom utstedelse av obligasjoner med 

fortrinnsrett.  

Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum 80 %, tiltak igangsettes dersom innskuddsdekningen faller 

under 80 % dekning. Per 30. juni 2016 utgjør innskuddsdekningen 88,2 %, mot 86,7 % ved utgangen av 2015. 

BRUTTO UTLÅN OG 
INNSKUDSDEKNING 

Urevidert Revidert 

  2. kv. 2. kv.       

(NOK millioner) 2016 2015 2015 2014 2013 

Brutto utlån 3 346  3 045 3 153 2 802 2 446 

Innskudd 2 952  2 499 2 733 2 409 2 100 

Innskuddsdekning 88,2 %  82,1 % 86,7 % 86,0 % 85,9 % 

 

Tabellen nedenfor viser en oversikt over Bankens finansiering per 30. juni 2016 og 2015 og per 31. desember de 

siste tre regnskapsårene (tall i NOK millioner). Tallene er hentet fra Grong Sparebanks ureviderte kvartalsrapport 

for andre kvartal 2016 og 2015 og fra revidert årsregnskap for årene 2015, 2014, og 2013. 

FINANSIERING AV UTLÅNENE Urevidert Revidert 

  2. kv. 2. kv.       

(NOK millioner) 2016 2015 2015 2014 2013 

Gjeld til kredittinstitusjoner  - - - - 90 

Innskudd  2 952 2 499 2 733 2 409 2 100 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  480 514 515 489 389 

Øvrig Gjeld  43 58 33 30 26 

Ansvarlig lånekapital  65 65 65 85 20 

Egenkapital  379 351 358 295 271 

Sum  3 918 3 488 3 704 3 307 2 896 
 

Nedenfor følger en oversikt over forfallstrukturen på Bankens utstedte obligasjonsgjeld per 30. juni 2016. 

Lånene er i norske kroner, og det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. 

 

ISIN Nummer Type lån Forfall Lånestørrelse Rente 

NO0010691793 Seniorlån 17.03.2017 100 millioner 3 MND NIBOR + 0,92 % 

NO0010727894 Seniorlån 18.12.2017 100 millioner 3 MND NIBOR + 0,60 % 

NO0010734569 Seniorlån 20.04.2018 65 millioner 3 MND NIBOR + 0,55 % 

NO0010692080 Seniorlån 23.10.2018 100 millioner 3 MND NIBOR + 1,05 % 

NO0010766645 Seniorlån 31.05.2019 100 millioner 3 MND NIBOR + 1,02 % 
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NO0010717317 Fondsobligasjon* 03.09.2019 30 millioner 3 MND NIBOR + 3,35 % 

NO0010709520 Ansvarlig lån 24.04.2024 35 millioner 3 MND NIBOR + 2,05 % 
*Fondsobligasjonen er evigvarende med første call dato 3. september 2019. 

Banken benytter finansielle derivater i sikringsøyemed. Banken benytter renteswapper for å redusere renterisiko 

i forbindelse med fastrentelån. Renteswapper er avtaler om å bytte rentebetingelser for et bestemt nominelt 

beløp over et bestemt antall perioder. Det er kun rentebetalinger som er knyttet til transaksjonsflyten. Per 30. 

juni 2016 hadde banken følgende renteswap avtaler, inngått med Nordea. Per 30. juni 2016 har banken NOK 181 

millioner i fastrentelån. 

 

Renteswap (tall i tusen NOK) 
Nominelt beløp 30. 
juni 2016 

Markedsverdi 30. 
juni 2016 

Utløp 

Renteswap, fastrente 25 000  411 09.03.2017 

Renteswap, fastrente 30 000 187 12.02.2018 

Renteswap, fastrente 90 000 295 27.02.2018 

Renteswap, fastrente 5 000 217 23.08.2018 

Renteswap, fastrente 10 000 713 28.10.2019 

Renteswap, fastrente 7 000 965 22.08.2022 

Renteswap, fastrente  5 000 800 01.02.2023 

Sum 172 000 3 587  

 

6.7.4 Vesentlige begrensninger på bruken av kapital 

Etter Finansieringsvirksomhetsloven gjelder det et minimumskrav på kapitaldekning tilsvarende 8 % av 

risikovektet balanse for Grong Sparebank. Finanstilsynet legger imidlertid til grunn at banker skal ha 

tilstrekkelige kapitalbuffere utover regulatoriske minstekrav. Gjennom minimum årlige kapitalvurderinger 

(Internal Capital Adequacy Assessment Process) kvantifiseres Bankens kapitalbuffere og soliditetsmål. 

 

Bankens vedtatte soliditetsmål er per Prospektdatoen minimum 14,5 prosent ren kjernekapitaldekning. Ved 

Utgangen av andre kvartal 2016 utgjorde ren kjernekapitaldekning 14,7 %, 15,7 % inkludert kvartalsresultat. 

Kjernekapitaldekningen utgjorde 15,7 %, 16,6 % inkludert resultat per 30. juni 2016 og kapitaldekningen 16,8 %, 

og 17,8 % inkludert delårsresultat, basert på standardmetoden i Basel II regelverket. Banken oppfylte dermed 

kapitalkravene for finansinstitusjoner med virkning fra 30. juni 2016 på henholdsvis 11,5 % for ren kjernekapital, 

13 % for kjernekapital og 15 % for totalkapital. Med full påslåtte bufferkrav blir kapitalkravene hhv. 12,5 %, 14 % 

og 16 %. I tillegg har Finanstilsynet vurdert at Grong Sparebank bør ha et samlet Pilar 2 krav på 2,6 %, noe som 

innebærer et krav til ren kjernekapitaldekning på 14,1 %. Grong Sparebank har et mål om til enhver tid å være 

solid kapitalisert. 

 

Bankens soliditet vurderes som tilfredsstillende sett opp mot gjeldende regulatoriske krav. Videre vil det også 

kunne følge ytterligere krav til likviditet og soliditet som følge av EU-lovgivning. Se også nærmere beskrivelse i 

punkt 10.2.1. 

 

Grong Sparebank har ingen begrensninger på bruken av kapital som direkte eller indirekte har eller kan ha 

vesentlig innvirkning på Grong Sparebanks virksomhet. 
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Grong Sparebank er ikke i brudd og er ikke i ferd med å komme i brudd med lånebetingelser. 
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7 OPPKJØP AV KUNDEPORTEFØLJE 

7.1 Generelt 

Grong Sparebank inngikk den 23. mai 2016 en avtale med Danske Bank om overtakelse av en kundeportefølje i 

Bankens markedsområde, noe som vil øke bankens utlån med ca. NOK 1,5 mrd. og innskuddsmassen med ca. 

NOK 1 mrd. Oppkjøpet gir Banken en økt kundemasse på ca. 8 000 personkunder og 120 landbrukskunder. 

Grong Sparebank overtar Danske Banks ansatte innenfor personmarkedet i Namsos og Steinkjer. Det er 

forventet at oppkjøpet vil bli gjennomført i midten av november 2016. 

Oppkjøpet styrker Bankens posisjon i regionen og oppkjøpet er i tråd med bankens kjerneverdier om å være en 

tilgjengelig og offensiv bank. Etter oppkjøpet vil Grong Sparebank være den nest største Eika-banken i Midt-

Norge inkludert Møre og Romsdal. 9 

Grong Sparebank har før oppkjøpet ca. 15 000 bankkunder og brutto utlån inkludert overføringer til Eika 

Boligkreditt på NOK 4,7 milliarder per 30. juni 2016. Oppkjøpet av kundeporteføljen fra Danske Bank vil medføre 

at banken etter oppkjøpet har ca. 23 000 bankkunder og brutto utlån inkludert overføring til Eika Boligkreditt på 

NOK 6,2 milliarder. 

Før oppkjøpet har banken 49 ansatte i morbanken og 10 ansatte i datterselskap, totalt 59 ansatte. I forbindelse 

med oppkjøpet blir 8 ansatte fra Danske Banks kontorer i Namsos Og Steinkjer ansatt i Grong Sparebank. Totalt 

antall ansatte etter oppkjøpet vil i Konsernet være 67 personer. I Steinkjer er det 5 ansatte fra Danske Bank som 

nå samlokaliseres i Bankens kontorer i Torggata 2, 7713 Steinkjer, hvor det etter oppkjøpet vil være totalt 15 

ansatte. I Namsos er det 3 ansatte fra Danske Bank som skal samlokaliseres med Bankens ansatte i Namsos i nye 

lokaler. Etter oppkjøpet vil det være 15 ansatte på Bankens kontor i Namsos.Danske Bank A/S er et av Nordens 

ledende finanskonsern med en forvaltningskapital på DKK 3 453 milliarder, ca. 18 500 ansatte og 329 kontorer. 

Konsernet har virksomheter i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Estland, Latvia, Litauen, Nord-Irland, Irland, 

England, Tyskland, Polen, Luxemburg, Russland og New York. Danske Bank i Norge har hovedkontor i Trondheim, 

ca. 900 ansatte, 28 kontorer, ca. 255 000 kunder og en markedsandel på ca. 5 %. 

7.2 Vilkår for transaksjonen og forutsetninger for gjennomføring 

Vilkårene for Grong Sparebanks oppkjøp av kundeporteføljen er besluttet å holdes konfidensielt mellom partene 

i transaksjonen. Banken finansierer utlånene i porteføljen dels med innskudd fra kundene som banken overtar 

og dels med overføring av utlån til boligkredittselskapet Eika Boligkreditt AS. Banken forventer at ca. NOK 900 

millioner av brutto utlån i porteføljen finansieres av innskudd fra nye kunder, mens ca. NOK 600 millioner 

overføres til Eika Boligkreditt AS.  

Banken stipulerer kostnadene i forbindelse med overtakelse og konvertering til NOK 10 millioner. Dette 

inkluderer kostnader knyttet til konvertering av kunder og tilpasning til Grong Sparebanks banksystem. 

Kostnadene bokføres som immaterielle eiendeler og avskrives over 14 år. For å opprettholde Bankens interne 

krav og myndighetenes krav til ren kjernekapitaldekning utsteder Banken 900 000 egenkapitalbevis til kurs 104 

kr, totalt NOK 93,6 millioner.  

 

                                                             
9
 Sparebankenes årsregnskaper, Tilgjengelig fra https://www.finansnorge.no/statistikk/bank/Regnskapsstatistikk/sparebankenes-arsregnskaper/ (Hentet 27.07.2016) 
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7.3 Pro forma finansiell informasjon 

Proforma finansiell informasjon er utarbeidet da transaksjonen vil medføre en vesentlig bruttoendring i 

utsteders virksomhet. Som vesentlig bruttoendring regnes en endring av utsteders virksomhet på over 25 

prosent som følge av en bestemt transaksjon. Per 31. desember 2015 hadde Banken en forvaltningskapital på 

NOK 3,7 milliarder. Transaksjonen forventes å gi en økning av bankens forvaltningskapital på ca. 

NOK 1 milliarder, som tilsvarer en økning på ca. 27 prosent. 

Grong Sparebank inngikk den 23. mai 2016 avtale med Danske Bank om overtakelse av kundeporteføljen. 

Transaksjonen er ventet gjennomført i november. Transaksjoner hvor det foreløpig bare er inngått bindende 

avtale, skal vurderes på lik linje med transaksjoner som allerede har funnet sted hva angår utarbeidelse av 

proforma finansiell informasjon.  

Formålet med utarbeidelsen av proforma finansiell informasjon er å vise hvordan utsteders finansielle resultat 

ville ha vært dersom transaksjonen hadde funnet sted ved begynnelse av angitt periode. Proformainformasjonen 

er utarbeidet som at transaksjonen ble gjennomført 1. januar 2015 og viser effekt av transaksjonen på Bankens 

resultat og balanse per 31. desember 2015. 

Proformainformasjonen er utarbeidet på en måte som er konsistent med de samme regnskapsprinsipper som 

Banken anvender.  

Det bemerkes at informasjonen utelukkende er utarbeidet for veiledende formål og at proforma finansiell 

informasjon etter sitt formål beskriver en hypotetisk situasjon og derfor ikke avspeiler utsteders faktiske 

økonomiske stilling eller resultat. Tallene er ikke reviderte. 

  

Ujustert 
informasjon 
(utsteder) 

 

Ujustert 
informasjon 

(ervervet 
portefølje 

Proforma 
finansiell 

informasjon 
 

RESULTAT (i tusen kroner) 2015 2015 2015 

Renteinntekter og lignende inntekter 134 347 27 388 161 735 

Rentekostnader og lignende kostnader -58 189 -6 400 -64 589 

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 76 158 20 988 97 146 

        

Utbytte av verdipapirer med variabel avkastning 4 544 1 628 6 172 

Provisjonsinntekter og inntekter fra 
banktjenester 

36 295 6 830 43 125 

Provisjonskostnader og kostnader ved 
banktjenester 

-3 684 -1 960 -5 644 

Netto gevinst/tap på valuta og verdipapirer -1 309 0 -1 309 

Andre driftsinntekter 783 0 783 

Netto andre driftsinntekter 36 629 6 498 43 127 

        

Sum driftsinntekter 112 787 27 486 140 273 

        

Lønn og generelle administrasjonskostnader -59 979 -9 037 -69 016 

Avskrivning av varige driftsmidler -1 599 -714 -2 313 

Andre driftskostnader -8 356 -1 261 -9 617 
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Sum driftskostnader -69 934 -11 520 -80 947 

        

Driftsresultat før tap 42 853 16 473 59 326 

        

Tap på utlån, garantier mv. -1 315 -473 -1 788 

Gevinst/tap/nedskr på verdipapirer som er 
anl.midler -315 0 

-315 

Resultat før skatt 41 223 16 000 57 223 

        

Skatt på ordinært resultat -11 600 -4 480 -16 022 

Resultat av ordinær drift etter skatt  29 623 11 520 41 200 

 

 

  

Ujustert informasjon 
(utsteder) 

 
 

Ujustert 
informasjon 

(ervervet 
portefølje 

Proforma finansiell 
informasjon 

 
 

EIENDELER 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 

Kontanter og fordringer på sentralbanker 62 627 61 644   62 627 61 644 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 151 201 172 962 0 151 201 172 962 

Sum utlån før nedskrivninger 2 801 797 3 152 548 900 000 3 701 797 4 052 548 

Individuelle nedskrivninger -2 890 -3 710 0 -2 890 -3 710 

Nedskrivninger på grupper  -12 490 -13 240 0 -12 490 -13 240 

Obligasjoner 231 581 199 304 145 875 377 456 345 179 

Aksjer og andeler med variabel avkastning  49 789 94 544 34 125 83 914 128 669 

Eierinteresser i tilknyttet selskap og konsern 0 11 933 0 0 11 933 

Immaterielle eiendeler 464 1 017 10 000 10 464 11 017 

Varige driftsmidler 17 099 18 750 0 17 099 18 750 

Andre eiendeler 3 987 3 308 0 3 987 3 308 

Forsk.bet. og opptj.ikke mottatte inntekter. 3 942 4 638 0 3 942 4 638 

SUM EIENDELER 3 307 107 3 703 698 1 090 000 4 397 107 4 793 698 

            

GJELD OG EGENKAPITAL 01.01.2015 31.12.2015 01.01.2015 01.01.2015 31.12.2015 

Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 0 0 0 

Innskudd fra og gjeld til kunder 2 408 618 2 733 224 1 000 000 3 408 618 3 733 224 

Gjeld stiftet ved utstedelse verdipapirer 489 370 514 515 0 489 370 514 515 

Annen gjeld 19 904 23 684 0 19 904 23 684 
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente 
inntekter 

9 561 9 247 
0 9 561 9 247 

Avsetninger til påløpte kostnader og 
forpliktelser 

211 0 
0 211 0 

Ansvarlig lånekapital 84 926 64 945 0 84 926 64 945 

Innskutt egenkapital 50 412 90 595 90 000 140 412 180 595 

Opptjent egenkapital 244 105 267 488 0 244 105 267 488 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 3 307 107 3 703 698 1 090 000 4 397 107 4 793 698 
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Beregningene av inntektene er hovedsakelig foretatt med bakgrunn i nåværende kjente opplysninger om den 

nye porteføljens kontantstrømmer per dags dato. Dette betyr i praksis at det er lagt til grunn informasjon 

mottatt fra Danske Bank om porteføljen og antall ansatte Dette kan likevel endre seg til overtakelsesdato, blant 

annet som følge av endringer i markedsvilkår og reservasjoner mot overføring til Grong Sparebank. Der det ikke 

foreligger reell informasjon, har det blitt brukt et anslag. Dette gjelder særlig, men er ikke begrenset til, 

renteinntekter på overskuddslikviditet, samt utbetalt utbytte og eierandeler i EBK. 

Kostnadene er hovedsakelig beregnet som et snitt pr årsverk, gitt oppstilling per 31.12.15. Lønn er beregnet med 

utgangspunkt i den faktiske lønnen ved overtakelse av 8 Danske Bank-ansatte, samt en forholdsmessig 

oppjustering for administrasjonskostnader. Likeledes er andre driftskostnader og tap på utlån forholdsmessig 

oppjustert ut i fra bankens administrasjonskostnader per ansatt, samt økning i utlånsporteføljen. Immaterielle 

eiendeler består av anslått aktiverte konverteringskostnader ved overtakelse av utlåns- og innskuddsporteføljen. 

Regnskapsmessig avskrivningstid er satt til 14 år, basert på gjennomsnittlig restlevetid på utlånsporteføljen på 

overtakelsestidspunktet. Resultatet er ikke disponert i proforma balanse. 
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8 FINANSIELL INFORMASJON 

Det anbefales at den følgende redegjørelsen for Grong Sparebanks finansielle stilling og driftsresultater leses 

sammen med Bankens årsregnskap og delårsrapporter. Konsernregnskap for delårsperiodene som endte 30. juni 

2016 og 2015 og regnskapsårene som endte 31. desember 2015, 2014 og 2013, samt revisors beretning for disse 

regnskapsårene, er inntatt ved henvisning i kapittel 12.  

Dette avsnittet gir en oversikt over Grong Sparebanks finansielle stilling og resultatet av virksomheten for 

periodene som ble avsluttet 30. juni 2016 og 2015 og regnskapsårene som ble avsluttet 31. desember 2015, 

2014 og 2013. Regnskapsårene 2015, 2014 og 2013 inneholder også kontantstrømanalyse. Årsregnskapene har 

vært underlagt fullstendig revisjon.  

8.1 Regnskapsprinsipper 

Bankens årsregnskap er utarbeid i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker 

samt god regnskapsskikk, og skal derfor gi et rettvisende bilde av bankens resultater og finansielle stilling.  

Det vises for øvrig til note 2 i Grong Sparebanks årsregnskap for regnskapsåret 2015 for et sammendrag av 

Bankens regnskapsprinsipper. 

8.2 Historiske finansielle tall (herunder resultat, balanse og kontantstrøm) 

I dette kapittelet presenteres tall fra de ureviderte delårsrapportene for andre kvartal i 2016 og 2015 og 

reviderte årsregnskapene for regnskapsårene 2015, 2014 og 2013 for Grong Sparebank. 
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8.3 Resultatregnskapet 

RESULTATREGNSKAP Urevidert Revidert 

  
1.1.2016- 
30.6.2016 

1.1.2015- 
30.6.2015 

2. kv. 2016 2. kv. 2015 2015 2014 2013 

(NOK millioner) 
    

   

Renteinntekter og lignende 
inntekter 63,7 67,5 32,1 33,6 134,3 135,8 126,0 
Rentekostnader og lignende 
kostnader 24,3 31,0 11,7 15,1 58,2 65,2 63,1 

Netto rente- og 
kredittprovisjonsinntekter 

39,3 36,5 20,4 18,5 76,2 70,7 62,9 

               
Utbytte av verdipapirer med 
variabel avkastning 

5,3 2,7 4,3 
2,5 4,5 1,5 2,3 

Provisjonsinntekter og inntekter 
fra banktjenester 

19,2 17,4 9,8 
8,8 36,3 32,4 22,3 

Provisjonskostnader og 
kostnader ved banktjenester 

1,8 1,5 0,9 
0,8 3,7 3,1 2,8 

Netto gevinst/tap på valuta og 
verdipapirer 

0,8 0,0 0,5 
-0,1 -1,3 1,4 1,4 

Andre driftsinntekter 0,5 0,4 0,3 0,3 0,8 0,5 0,4 

Netto andre driftsinntekter 24,1 18,9 13,9 10,7 36,6 32,7 23,6 

Netto driftsinntekter 63,4 55,4 34,2 29,1 112,8 103,4 86,6 

               
Lønn og generelle 
administrasjonskostnader 

30,6 27,2 13,9 12,6 60,0 54,2 40,5 

Avskrivinger av varige 
driftsmidler 

1,0 0,8 0,5 0,4 1,6 1,2 1,1 

Andre driftskostnader 5,7 4,0 2,7 1,8 8,4 7,0 5,8 

Sum driftskostnader 37,2 31,9 17,1 14,8 69,9 62,4 47,4 

Driftsresultat før tap og 
gev./nedskriving anl.m. 

26,1 23,5 17,2 14,3 42,9 40,9 39,1 

               

Nedskrivinger og tap på utlån 
og garantier 1,0 0,6 0,3 0,4 1,3 2,8 3,2 
Netto gevinster av varige 
driftsmidler 2,8 0,0 2,8 0,0 -0,3 0,5 0,4 

Resultat før skattekostnad 27,9 22,9 19,6 13,9 41,2 38,6 36,3 

Skattekostnad 7,3 6,4 5,1 3,9 11,6 10,9 10,0 

Resultat for regnskapsperioden 20,7 16,5 14,5 10,0 29,6 27,7 26,3 

 

Kommentarer til resultatutviklingen for delårsregnskapet per 30. juni 2016 og regnskapsårene 2015, 2014 og 

2013 følger under. 

 

Delårsregnskap per 30. juni 2016 
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Grong Sparebank oppnådde et resultat før skatt på NOK 20,7 millioner i første halvår 2016, en økning på NOK 4,2 

millioner fra samme periode i 2015. Delårsresultatet frem til 30. juni 2016 gir en annualisert 

egenkapitalavkastning på 11,2 %, mot 10,2 % i samme periode i 2015. Økningen skyldes først og fremst økte 

netto andre driftsinntekter. Det ble også regnskapsført et ekstraordinært kontantvederlag i forbindelse med salg 

av Visa Europa-aksjer på NOK 2,8 millioner. 

 

Netto renteinntekter var NOK 39,3 millioner i første halvår i 2016, en økning på 2,8 millioner (7,6 %) 

sammenlignet med første halvår i 2015. Bankens renteinntekter er redusert men banken har samtidig redusert 

sine innlånskostnader. Økningen i brutto utlån og overføringer siste 12 måneder er 14,8 %, sammenlignet med 

14,6 % i 2015. Per utgangen av mai 2016 var tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld (K2) 4,8 

% noe som innebærer at Banken vokser tre ganger mer en bransjesnittet10. Netto rentemargin i prosent av 

gjennomsnittlig forvaltningskapital var 2,08 % mot 2,2 % i 2015 og 2,19 % ved samme tidspunkt i fjor. 

Hovedårsaken til denne nedgangen er økt konkurranse om utlånskundene innenfor personmarkedet. 

 

Provisjonsinntektene var NOK 19,2 millioner i første halvår 2016, en økning på NOK 2,6 millioner (10,5 %) fra 

samme periode i 2015. Veksten i provisjonsinntektene kommer som følge av økt volum i Eika Boligkreditt og et 

sterkt salg av tilleggsprodukter, spesielt forsikring. I første halvår 2016 var provisjonskostnadene NOK 1,8 

millioner, en økning på NOK 0,2 millioner (14,9 %) fra samme periode i 2015. Provisjonsinntektene utgjorde 1,02 

% av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,04 % på samme tid i 2015. 

Andre driftsinntekter var på NOK 0,5 millioner i første halvår av 2016, en økning på NOK 0,1 millioner fra samme 

periode i 2015. 

Resultatet fra valuta og verdipapirer var på NOK 0,83 millioner mot -0,01 millioner i samme periode i 2015. 

Økningen skyldes hovedsakelig positiv verdiendring på obligasjoner. Bankens beholdning av rentebærende 

verdipapirer har flytende rente og lav renterisiko.  

Driftskostnadene var NOK 37,2 millioner i første halvår i 2016, en økning på NOK 5,3 millioner (16,8 %) fra 

samme tid i fjor. Økningen kom hovedsakelig fra økte EDB-kostnader (linje- og datasentralkostnader), sponsor- 

og reklamekostnader, samt økte kostnader i forbindelse med intern og ekstern revisjon. Kostnadene har også 

blitt påvirket av flytting av filialer i Steinkjer og Rørvik. Driftskostnadene som prosent av gjennomsnittlig 

forvaltningskapital økte til 1,97 % i første halvår i 2016 fra 1,91 % i samme periode i 2015. 

Utgiftsførte tap på lån var på NOK 1,0 million i første halvår i 2016, mot NOK 0,6 millioner i første halvår i 2015. 

Totale tapsavsetninger er per 30. juni 2016 på NOK 16,8 millioner, som utgjør 0,50 % av bankens totale utlån. 

Dette er ned 0,03 % sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Misligholdte og tapsutsatte lån (netto) per 30. 

juni 2016 utgjorde 0,27 % av bankens totale utlån, mot 0,43 % per 31. desember 2015 og 0,30  % på samme tid i 

fjor. 

 

 

                                                             
10

 Kredittindikatoren K2, mai 2016, Tilgjengelig fra http://ssb.no/k2 (Hentet 03.08.2016) 
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2015  

Grong Sparebank oppnådde et resultat før skatt på NOK 41,2 millioner i 2015, en økning på NOK 2,6 millioner fra 

året før. Resultatet i 2015 er det beste gjennom tidene og ga en egenkapitalavkastning før skatt på 9 %. 

Rekordresultatet i 2015 var preget av lave tap på utlån og lavt mislighold, sterk vekst i innskudd og utlån og en 

sterk økning i bankens provisjonsinntekter. I tillegg fikk banken NOK 4,5 millioner i utbytte fra verdipapirer, en 

økning på NOK 3,0 millioner (200 %), som bidro positivt til årets resultat før skatt. 

Netto renteinntekter var NOK 76,2 millioner i 2015, en økning på NOK 5,5 millioner (7,7 %) fra 2014. Økningen 

kom primært som følge av en sterk økning i utlånsvolum. Økningen i brutto utlån og overføringer var 14,6 % i 

2015, og med det vokste Grong Sparebank omtrent det tredobbelte av bransjesnittet11. Netto rentemargin i 

prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var 2,2 % i 2015 mot 2,3 % i 2014. Nedgangen skyldes en 

forsterket konkurranse om kundene og generelt lavere renter. 

Provisjonsinntektene var NOK 36,3 millioner i 2015, en økning på NOK 3,9 millioner (12 %) fra 2014. Veksten i 

provisjonsinntektene kommer som følge av økt volum i Eika Boligkreditt og et sterkt salg av tilleggsprodukter. I 

2015 var provisjonskostnadene NOK 3,7 millioner, en økning på NOK 0,6 millioner (18 %) fra 2014. Netto 

provisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital falt derfor i 2015 sammenlignet med 2014.  

Andre driftsinntekter var på NOK 0,8 millioner i 2015, en økning på NOK 0,3 millioner fra 2014. Økningen skyldes 

økt leieinntekter fra Bankgården i Grong. 

Utbytte fra verdipapirer var NOK 4,5 millioner i 2015, en økning på NOK 3,0 millioner (200 %) fra 2014. Økningen 

kommer hovedsakelig fra Eika, Eika Boligkreditt og Helgeland Forsikring, samt renteinntekt på obligasjonsfond. I 

2015 falt netto gevinst på valuta og verdipapirer fra NOK 1,4 millioner i 2014 til NOK -1,3 millioner i 2015. 

Driftskostnadene var NOK 69,9 millioner i 2015, en økning på NOK 7,5 millioner (12 %) fra 2014. Økningen kom 

hovedsakelig i lønns- og driftskostnader som følge av den sterke utlånsveksten og vekst i forretningsdriften 

generelt. I tillegg medførte nyåpningen av filialen i Mosjøen økte lønnskostnader. Videre påførte 

opprettingen/tilpasningen av kontorlokaler i Mosjøen, Namsos og Steinkjer økte driftskostnader. 

Driftskostnadene som prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital falt til 2,02 % i 2015 fra 2,07 % i 2014. 

Utgiftsførte tap på lån var på NOK 1,3 millioner i 2015, en reduksjon på NOK 1,5 millioner (53 %) fra 2014. Av de 

utgiftsførte tapene i 2015, NOK 0,75 millioner i gruppevise nedskrivinger. Dette tilsvarer 57 % av totalt 

utgiftsførte tap, en økning fra 48 % i 2014. Nedskrivinger på individuelle lån økte fra NOK 2,9 millioner i 2014 til 

NOK 3,7 millioner i 2015, og nedskrivinger på gruppevise lån økte fra NOK 12,5 millioner til NOK 13,2 millioner i 

samme tidsperiode. Totale nedskrivinger som andel av brutto utlån endte på 0,12 % i 2015, en økning fra 0,11 % 

i 2014. Ved utgangen av 2015 har Banken 53 ansatte, en økning på 6 ansatte mot 2014. 

2014  

Grong Sparebank oppnådde i 2014 et resultat før skatt på NOK 38,6 millioner, en økning på NOK 2,3 millioner fra 

2013. Det var i 2014 Bankens beste resultat, og tilsvarte en resultatvekst på 6,2 % fra 2013. Resultatet etter skatt 

endte i 2014 på NOK 27,6 millioner og var NOK 1,4 millioner høyere enn 2013. Egenkapitalavkastningen etter 

skatt var 9,8 %, en nedgang fra 10,1 % i 2013. Bankens rekordresultat skyldes hovedsakelig lave tap på utlån, 

økte provisjonsinntekter og økte renteinntekter som følge av utlånsvekst. 
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Netto renteinntekter var NOK 70,7 millioner i 2014, en økning på NOK 2,1 millioner (3,4 %) fra 2013. Økningen 

kom som følge av økt utlånsvolum. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital var på 

2,34 % i 2014, en marginal økning fra 2,32 % i 2013.  

Provisjonsinntekter var NOK 32,4 millioner i 2014, en sterk økning på NOK 10,1 millioner fra 2013. Årlig vekst i 

provisjonsinntekter endte derfor på 45 %. Veksten forklares ved overtakelsen av Forsikring Helgeland, økt volum 

i Eika Boligkreditt og sterkt salg av tilleggsprodukter. Provisjonskostnadene økte på samme tidspunkt fra NOK 2,8 

millioner i 2013 til NOK 3,1 millioner. Netto provisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 

økte derfor fra 0,7 % i 2013 til 0,9 % i 2014. 

Banken mottok NOK 1,5 millioner i utbytte på verdipapirer, en reduksjon fra NOK 2,3 millioner i 2013. Utbyttet 

kommer hovedsakelig fra Bankens eierskap i Eika og Eika Boligkreditt. I 2014 oppnådde Banken kursinntekter på 

verdipapirporteføljen på NOK 1,4 millioner, som er på linje med nivået i 2013. 

Andre driftsinntekter var på NOK 0,5 millioner i 2014, en økning på NOK 0,1 millioner fra 2013. Økningen skyldes 

økt leieinntekter fra Bankgården i Grong. 

Driftskostnadene var NOK 62,4 millioner i 2014, en økning på NOK 15,0 millioner (31,6 %) fra 2013. Økningen 

kom hovedsakelig av økte lønns- og driftskostnader i linje med økt utlånsvolum og generell økning i Bankens 

forretningsdrift. En stor andel av økningen er knyttet til overtakelsen av Eika Forsikring på Helgeland sin 

forsikringsportefølje. I tillegg kommer NOK 2 millioner fra ekstraordinære engangskostnader i forbindelse med 

konvertering av Bankens pensjonsordning. Videre kommer kostnadsøkningen fra vedlikehold av bygninger og 

omprofilering av Banken. Totale driftskostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital økte fra 1,74 % i 

2013 til 2,07 % i 2014. 

Utgiftsførte tap på lån var NOK 2,8 millioner i 2014, en reduksjon på NOK 0,4 millioner (11,6 %) fra 2013. Av de 

utgiftsførte tapene i 2013, utgjorde gruppevise nedskrivinger NOK 1,4 millioner. Dette tilsvarer 48 % av de 

utgiftsførte tapene, en økning fra 25 % i 2013. Nedskrivinger på individuelle lån ble redusert til NOK 2,9 millioner 

i 2014, fra NOK 4,1 millioner i 2013. På andre siden økte nedskrivingene på grupper av utlån til NOK 12,5 

millioner, fra NOK 11,1 millioner i 2013. 

2013 

Grong Sparebank oppnådde i 2013 et resultat før skatt på NOK 36,3 millioner, en økning på NOK 5,8 millioner fra 

2012. Det var i 2013 Bankens beste resultat, og tilsvarte en resultatvekst på 18,8 % fra 2012. Resultatet etter 

skatt endte i 2013 på NOK 26,3 millioner og var NOK 4,9 millioner høyere enn 2012. Egenkapitalavkastningen 

etter skatt var 10,1 % i 2013 mot 9,3 % i 2012. Bankens rekordresultat skyldes hovedsakelig lave tap på utlån, økt 

utbytte fra Eika, økteprovisjonsinntekter og økte renteinntekter som følge av utlånsvekst. 

Netto renteinntekter var NOK 62,9 millioner i 2013, en økning på NOK 4,3 millioner fra 2012. Økningen i netto 

renteinntekter kom primært av økt utlånsvolum. Netto renteinntekter i prosent av gjennomsnittlig 

forvaltningskapital var på 2,31 % i 2013, en reduksjon fra 2,39 % i 2012.  

Provisjonsinntekter var NOK 22,3 millioner i 2013, en økning på NOK 4,0 millioner fra 2012. Økningen tilsvarer en 

årlig vekst i provisjonsinntekter på 21,6 %. Veksten kom som følge av økt salg av forsikrings- og 

boligkredittprodukter. Provisjonskostnadene økte til NOK 2,8 millioner i 2013 fra NOK 2,3 millioner i 2012. 
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Banken mottok NOK 2,3 millioner i utbytte på verdipapirer, en reduksjon fra NOK 0,03 millioner i 2013. Utbyttet 

kommer hovedsakelig fra Bankens eierskap i Eika og Eika Boligkreditt. I 2013 oppnådde Banken kursinntekter på 

verdipapirporteføljen på NOK 1,4 millioner, en reduksjon fra NOK 2,8 millioner i 2012. 

Andre driftsinntekter var på NOK 0,4 millioner i 2013, en økning på NOK 0,1 millioner fra 2012. Økningen skyldes 

økt leieinntekter fra Bankgården i Grong. 

Driftskostnadene var NOK 47,4 millioner i 2013, en økning på NOK 3,2 millioner fra 2012. Økningen kom 

hovedsakelig av økte lønns- og driftskostnader i linje med økt utlånsvolum og generell økning i Bankens 

forretningsdrift. I tillegg økte kostnader relatert til IT og handlingsplan i Eika, noe som videre økte kostnadene 

relatert til nyåpningen av kontoret i Rørvik. Driftskostnadene som andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital 

falt til 1,7 % i 2013 fra 1,8 % i 2012. 

Utgiftsførte tap på lån var NOK 3,2 millioner i 2013, en reduksjon på NOK 0,1 millioner fra 2012. Av de 

utgiftsførte tapene i 2013, utgjorde gruppevise nedskrivinger NOK 0,8 millioner. Dette tilsvarer 25 % av de 

utgiftsførte tapene. Nedskrivinger på individuelle lån økte til NOK 4,1 millioner i 2013, fra NOK 3,5 millioner i 

2012. På samme måte økte nedskrivingene på grupper av utlån til NOK 11,1 millioner 2013, fra NOK 10,3 

millioner i 2012. 

8.4 Balanseregnskap 

BALANSEREGNSKAP Urevidert Revidert 

(NOK millioner) 2. kv. 2016 2. kv. 2015 2015 2014 2013 

Eiendeler           

Kontanter og fordringer på sentralbanker 62,3 53,2 61,6 62,6 96,7 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 132,8 93,1 173,0 151,2 12,6 

Sum utlån før nedskrivinger 3 346,2 3 045,3 3 152,5 2 801,8 2 446,3 

Individuelle nedskrivinger -2,6 -3,3 -3,7 -2,9 -4,1 

Nedskrivinger på grupper -14,2 -12,8 -13,2 -12,5 -11,1 

Obligasjoner 234,1 210,3 199,3 231,6 291,1 

Aksjer og andeler med variabel avkastning 108,6 61,1 94,5 49,8 40,6 

Eierinteresser i tilknyttede selskaper 2,0 2,0 2,0 0,0 0,0 

Eierinteresser i konsern 9,9 11,4 9,9 0,0 0,0 

Immaterielle eiendeler 1,3 0,4 1,0 0,5 0,0 

Varige driftsmidler 21,8 19,3 18,8 17,1 15,7 

Andre eiendeler 7,8 3,0 3,3 4,0 2,7 

Forsk.bet. og opptj. ikke mottatte inntekter 7,9 5,4 4,6 3,9 5,9 

Sum eiendeler 3 917,9 3 488,2 3 703,7 3 307,1 2 896,3 

            

Gjeld            

Gjeld til kredittinstitusjoner 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 

Innskudd fra og gjeld til kunder 2 951,8 2 499,3 2 733,2 2 408,6 2 100,4 

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 479,6 514,4 514,5 489,4 389,4 

Annen gjeld 18,3 27,9 23,7 19,9 17,6 

Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 24,7 30,3 9,2 9,6 7,3 

Avsetninger til påløpte kostnader og forpliktelser 0,0 0,2 0,0 0,2 0,7 
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Ansvarlig lånekapital 65,0 64,9 64,9 84,9 20,0 

Sum gjeld 3 539,4 3 137,0 3 345,6 3 012,6 2 625,5 

            

Innskutt egenkapital           

Ek-bevis kapital 90,0 90,0 90,0 50,0 50,0 

Overkursfond 0,3 0,6 0,6 0,4 0,4 

Sum innskutt egenkapital 90,3 90,6 90,6 50,4 50,4 

            

Opptjent egenkapital           

Sparebankens fond 262,5 240,3 262,5 240,3 218,0 

Resultat hittil i år 20,7 16,5    

Gavefond 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Utjevningsfond 4,9 3,7 4,9 3,7 2,3 

Sum opptjent egenkapital 288,2 260,6 267,5 244,1 220,4 

            

Sum egenkapital 378,5 351,2 358,1 294,5 270,8 

            

Sum egenkapital og gjeld 3 917,9 3 488,2 3 703,7 3 307,1 2 896,3 
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Balanse per 30. juni 2016 

Grong Sparebank hadde per 31.06.2016 en forvaltningskapital på NOK 3 918 millioner, en økning på NOK 430 

millioner fra 30.06.2015. Økningen tilsvarer en årlig vekst på 12,3 %. Banken hadde i tillegg overførte boliglån for 

NOK 1 305 millioner til Eika Boligkreditt. Forvaltningskapital inkludert overførte lån var derfor på NOK 5 223 ved 

utgangen av første halvår 2016, en økning på NOK 727 millioner fra samme periode i 2015. 

Grong Sparebank hadde totale utlån inkludert Eika Boligkreditt på 4 651 millioner per 30.06.2016, en økning på 

583 millioner fra 30.06.2015. Veksten på 14,3 % var til sammenligning 3 ganger høyere enn landsgjennomsnittet. 

Utlånsveksten kom i hovedsak fra økt kundemasse. Brutto utlån på egen balanse økte med NOK 301 millioner fra 

30.06.2015 til NOK 3 346 millioner, mens utlån fra Eika Boligkreditt økte med NOK 298 millioner til NOK 1 305 i 

samme periode.  

Totale innskudd fra kunder økte med NOK 325 millioner siste 12 måneder og var på NOK 2952 millioner per 

30.06.2016. Veksten tilsvarte 18,1 %. 

Bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner er økt med 24 millioner til 234 millioner per første halvår 

2016 sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Aksjer og andeler med variabel omsetning er økt med 48 

millioner i samme periode. 31 millioner av denne økningen er knyttet til investering i obligasjonsfond utstedt av 

DNB, hhv DNB OMF og DNB European Covered Bonds. 

Grong Sparebanks ansvarlig kapital var NOK 380 millioner ved utgangen av første halvår i 2016, en økning på 

NOK 7,8 millioner fra utgangen av første halvår i 2015. Veksten tilsvarer 2 %. Ved utgangen av første halvår 2016 

var kjernekapital og den rene kjernekapitalen henholdsvis NOK 354 millioner og NOK 332 millioner. Det ga 

Banken en kjernekapitaldekning og ren kjernekapitaldekning på henholdsvis 15,7 % og 14,7 %. Kapitaldekningen 

er ikke hensyntatt periodens resultat. 

Ved utgangen av første halvår i 2016 var egenkapital NOK 379 millioner, en økning på NOK 27 millioner fra 

samme periode i 2015. I tillegg hadde Banken ansvarlig lånekapital på NOK 65 millioner, som tilsvarer samme 

nivå som i fjor. Videre var obligasjonsgjelden på NOK 480 millioner, sammenlignet med NOK 515 millioner ved 

samme periode i 2015.  

 

2015 

Grong Sparebank hadde per 31.12.2015 en forvaltningskapital på NOK 3 704 millioner, en økning på NOK 397 

millioner fra 31.12.2014. Økningen tilsvarer en årlig vekst på 12,0 %. Banken hadde i tillegg overførte boliglån for 

NOK 1 156 millioner til Eika Boligkreditt. Forvaltningskapital inkludert overførte lån var derfor på NOK 4 859 ved 

utgangen av 2015, en økning på NOK 594 millioner fra utganger av 2014. 

Grong Sparebank hadde totale utlån inkludert Eika Boligkreditt på 4 309 millioner per 31.12.2015, en økning på 

594 millioner fra 31.12.2014. Veksten på 14,6 % var til sammenligning 2,7 ganger høyere enn 

landsgjennomsnittet. Utlånsveksten kom i hovedsak fra økt kundemasse. Brutto utlån på egen balanse økte med 

NOK 351 millioner i 2015 til NOK 3 152 millioner, mens utlån fra Eika Boligkreditt økte med NOK 198 millioner til 

NOK 1 156 i samme periode. 49,3 % av den total utlånsveksten inkludert Eika Boligkreditt kom fra Nord-

Trøndelag, mens 30,5 % kom fra Nordland. Videre var utlånsveksten innenfor person- og bedriftsmarked 

henholdsvis 16,3 % og 8,3 %. 
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Totale innskudd fra kunder økte med NOK 325 millioner i 2015 og var på NOK 2 733 millioner per 31.12.2015. 

Veksten tilsvarte 13,5 %. Innskuddsveksten i 2015 var nominelt størst i Namsos, Steinkjer og Vefsn. 84 % av 

Bankens innskudd er fra kunder i Nord-Trøndelag, mens 16,5 %, 14,7 % og 13 % er henholdsvis fra kunder i 

Grong, Steinkjer og Namsos.  

Bankens beholdning av sertifikater og obligasjoner er redusert med 32 millioner til 199 millioner i 2015, samtidig 

som aksjer og andeler med variabel omsetning er økt med 45 millioner. 31 millioner av denne økningen er 

knyttet til investering i obligasjonsfond utstedt av DNB, hhv DNB OMF og DNB European Covered Bonds. 

Grong Sparebanks ansvarlig kapital var NOK 395 millioner ved utgangen av 2015, en økning på NOK 34 millioner 

fra utgangen av 2014. Veksten tilsvarer 9 %. Ved utgangen av 2015 var kjernekapital og den rene kjernekapitalen 

henholdsvis NOK 368 millioner og NOK 345 millioner. Det ga Banken en kjernekapitaldekning og ren 

kjernekapitaldekning på henholdsvis 17,2 % og 16,2 %.  

Grong Sparebank gjennomførte en emisjon av egenkapitalbevis i 2015 på NOK 40 millioner. 

Det ble foreslått et utbytte på egenkapitalbevis på NOK 6,24 millioner. Resten av resultatet etter skatt ble 

foreslått å overføres til utjevningsfondet og sparebankens fond. 

Ved utgangen av 2015 var egenkapital NOK 358 millioner, en økning på NOK 64 millioner fra utgangen av 2014. I 

tillegg hadde Banken ansvarlig lånekapital på NOK 65 millioner, en reduksjon på NOK 20 millioner fra utgangen 

av 2014. Videre var obligasjonsgjelden på NOK 515 millioner ved utgangen av 2015. På samme tidspunkt i 2014 

var obligasjonsgjelden på NOK 489 millioner.  

2014 

Grong Sparebank hadde per 31.12.2014 en forvaltningskapital på NOK 3 307 millioner, en økning på NOK 411 

millioner fra 31.12.2013. Økningen tilsvarer en årlig vekst på 14,2 %. Banken hadde i tillegg overførte boliglån for 

NOK 958 millioner til Eika Boligkreditt. Forvaltningskapital inkludert overførte lån var derfor på NOK 4 265 ved 

utgangen av 2014, en økning på NOK 626 millioner fra utgangen av 2013. 

Grong Sparebank hadde totale utlån inkludert Eika Boligkreditt på 3 759 millioner per 31.12.2014, en økning på 

571 millioner fra 31.12.2013, som tilsvarer en vekst på 18 %. Utlånsveksten kom i hovedsak fra økt kundemasse. 

Brutto utlån på egen balanse økte med NOK 356 millioner i 2014 til NOK 2 802 millioner, mens utlån fra Eika 

Boligkreditt økte med NOK 215 millioner til NOK 958 i samme periode.  

Totale innskudd fra kunder økte med NOK 308 millioner i 2014 og var på NOK 2 409 millioner per 31.12.2014. 

Veksten tilsvarte 14,7 %.  

Grong Sparebanks beholdning av obligasjoner var ved utgangen av 2014 på 232 millioner. Reduksjonen på 60 

millioner fra foregående år skyldes primært at Banken reduserte sin beholdning av obligasjoner med 

fortrinnsrett (OMF). 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner var ved utgangen av 2014 på 151,2 millioner mot 12,6 millioner ved 

utgangen av 2013. Økningen skyldes hovedsakelig økt saldo på bankens oppgjørskonto. 

Grong Sparebanks ansvarlig kapital var NOK 361 millioner ved utgangen av 2014, en økning på NOK 83 millioner 

fra utgangen av 2013. Veksten tilsvarer 30 %. Økningen skyldes utstedelse av en fondsobligasjon på 30 millioner 
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og et ansvarlig lån på 35 millioner. Ved utgangen av 2014 var kjernekapital og den rene kjernekapitalen 

henholdsvis NOK 333 millioner og NOK 290 millioner. Det ga Banken en kjernekapitaldekning og ren 

kjernekapitaldekning på henholdsvis 16,6 % og 14,5 %.  

Det ble foreslått et utbytte på egenkapitalbevis på NOK 4,0 millioner. Resten av resultatet etter skatt ble 

foreslått å overføres til utjevningsfondet og sparebankens fond. 

Ved utgangen av 2014 var egenkapital NOK 295 millioner, en økning på NOK 24 millioner fra utgangen av 2013. I 

tillegg hadde Banken ansvarlig lånekapital på NOK 85 millioner, en økning på NOK 65 millioner fra utgangen av 

2013. Videre var obligasjonsgjelden på NOK 489 millioner ved utgangen av 2014. På samme tidspunkt i 2013 var 

obligasjonsgjelden på NOK 389 millioner.  

2013 

Grong Sparebank hadde per 31.12.2013 en forvaltningskapital på NOK 2 896 millioner, en økning på NOK 335 

millioner fra 31.12.2012. Økningen tilsvarer en årlig vekst på 13,1 %. Banken hadde i tillegg overførte boliglån for 

NOK 743 millioner til Eika Boligkreditt. Forvaltningskapital inkludert overførte lån var derfor på NOK 3 639 ved 

utgangen av 2013. 

Grong Sparebank hadde totale utlån inkludert Eika Boligkreditt på 3 189 millioner per 31.12.2013, en økning på 

433 millioner fra 31.12.2012, som tilsvarer en vekst på 15,7 %. Utlånsveksten kom i hovedsak fra økt 

kundemasse. Brutto utlån på egen balanse økte med NOK 290 millioner i 2013 til NOK 2 446 millioner, mens 

utlån fra Eika Boligkreditt økte med NOK 143 millioner til NOK 743 i samme periode. 

Totale innskudd fra kunder økte med NOK 241 millioner i 2013 og var på NOK 2 100 millioner per 31.12.2013. 

Veksten tilsvarte 13,0 %. 

Grong Sparebanks ansvarlig kapital var NOK 278 millioner ved utgangen av 2013, en økning på NOK 11 millioner 

fra utgangen av 2012. Veksten tilsvarer 4 %. Ved utgangen av 2013 var kjernekapital og den rene kjernekapitalen 

henholdsvis NOK 278 millioner og NOK 258 millioner. Det ga Banken en kjernekapitaldekning og ren 

kjernekapitaldekning på henholdsvis 16,7 % og 15,4 %.  

Det ble foreslått et utbytte på egenkapitalbevis på NOK 4,0 millioner. Resten av resultatet etter skatt ble 

foreslått å overføres til utjevningsfondet og sparebankens fond. 

Ved utgangen av 2013 var egenkapital NOK 271 millioner, en økning på NOK 22 millioner fra utgangen av 2012. I 

tillegg hadde Banken ansvarlig lånekapital på NOK 20 millioner, som var uendret fra året før. Videre var 

obligasjonsgjelden på NOK 389 millioner ved utgangen av 2013. På samme tidspunkt i 2012 var 

obligasjonsgjelden på NOK 281 millioner.  
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8.5 Kontantstrømoppstilling  

KONTANTSTRØMOPPSTILLING Revidert 

        

(NOK millioner) 2015 2014 2013 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter       

Resultat av ordinær drift 29,6 27,7 26,3 

+ Avskrivinger 1,6 1,2 1,1 

- Gevinst ved avgang av driftsmidler -0,1 -0,5 0,0 

+ Tap ved avgang av anleggsmidler 0,3 0,0 0,0 

+ Tap på utlån 1,3 2,8 3,2 

- Gavefond 0,0 0,0 0,0 

Sum tilført fra årets virksomhet (E) 32,8 31,2 30,6 

        

Endring i diverse gjeld (E) 1,0 4,1 3,3 

Endring i diverse fordringer (E) -0,7 0,7 -1,4 

Endring i brutto utlån (A) -350,5 -358,2 -291,4 

Endring i kortsiktige verdipapirer (C) 2,8 59,3 -48,2 

Endring i innskudd fra kunder (B) 324,6 308,2 240,9 

Endring i innskudd fra kreditt institusjoner (D) 0,0 -90,1 -39,9 

Netto likviditetsvirkning fra virksomheten: A+B+C+D+E = F 10,0 -44,8 -106,0 

        

Investering i varige driftsmidler (H) -3,2 -3,1 -2,3 

Innbetalt ved avgang varige driftsmidler (H) 0,1 0,0 0,2 

Utbetalt ved investeringer i datterselskaper (I) -9,9 0,0 0,0 

Endring i langsiktige verdipapirer (H) -17,6 -8,4 -7,0 

Likviditetsendringer fra investeringsaktivitet: H+I -30,6 -11,5 -9,2 

        

Netto utstedt sertifikater og obligasjonsgjeld 50,0 100,0 108,3 

Utbetalt ved nedbetaling av obligasjonsgjeld -24,8 0,0 0,0 

Endring i ansvarlig lånekapital -20,0 64,9 0,0 

Innbetalt ved utstedelse av nye EK-bevis 40,2 0,0 0,0 

Utbetalt utbytte -4,0 -4,0 0,0 

Likviditetsendring fra finansieringsaktivitet (G) 41,3 160,9 108,3 

        

Endring i likviditetsbeholdning (F+G+H+I) 20,8 104,6 -6,9 

+ Likviditetsbeholdning 01.01 213,8 109,2 116,1 

= Likviditetsbeholdning 31.12 234,6 213,8 109,2 

        

Likviditetsbeholdning består av:       

Kasse, postgiro og Norges Bank 61,6 62,6 96,7 

Likvide innskudd andre finansinstitusjoner 173,0 151,2 12,6 

Sum 234,6 213,8 109,2 

 



GRONG SPAREBANK 

   
81 

Netto likviditetsendring fra drift var NOK 10,0 millioner i 2015, en økning på NOK 54,8 millioner fra 2014 og NOK 

116,1 millioner fra 2013. I 2015 økte utlånene med NOK 350,5 millioner og innskuddene med NOK 324,6 

millioner. Netto endring i utlån var derfor NOK 25,9 millioner i 2015. I 2014 og 2013 var netto endring i utlån 

henholdsvis NOK 50,0 millioner og NOK 50,6 millioner. Den sterke reduksjonen i netto endring i utlån forklarer 

delvis økningen i netto likviditetsendring fra drift. Videre påførte negative innskudd (uttak) fra 

kredittinstitusjoner negative kontantstrømmer på NOK 90,1 millioner og NOK 39,9 millioner i henholdsvis 2014 

og 2013. I 2015 var det ingen endring i innskudd fra kredittinstitusjoner. I 2015 hadde endringen i kortsiktige 

verdipapirer en positiv kontantstrømeffekt på NOK 2,8 millioner, mot positive NOK 59,3 millioner i 2014 og 

negative NOK 48,2 millioner i 2013. 

Netto likviditetsendring fra investeringsvirksomhet var NOK -30,6 millioner i 2015, mot NOK -11,5 millioner og 

NOK -9,2 millioner i henholdsvis 2014 og 2013. Reduksjonen kommer hovedsakelig fra endring i langsiktige 

verdipapirer og investeringer i datterselskaper ettersom investeringer i driftsmidler har vært relativt konstant de 

siste tre årene. Netto endring i langsiktige verdipapirer var NOK 17,6 millioner i 2015, mot NOK 8,4 millioner i 

2014 og NOK 7,0 millioner i 2014. Videre investerte Grong Sparebank NOK 9,9 millioner i datterselskaper og Eika 

Boligkreditt. I 2014 og 2013 var investeringer i datterselskaper 0. 

Netto likviditetsendring fra finansieringsaktivitet var NOK 41,3 millioner i 2015, mot NOK 160,9 millioner i 2014 

og NOK 108,3 millioner i 2013. Reduksjonen i netto likviditetsendring fra finansieringsaktivitet kom hovedsakelig 

som følge av redusert netto endring i obligasjonsgjeld og redusert endring i ansvarlig lånekapital. I 2015 utstedte 

banken NOK 50,0 millioner i ny obligasjonsgjeld og nedbetalte NOK 24,8 millioner av eksisterende 

obligasjonsgjeld. I 2014 og 2013 nedbetalte banken ingen obligasjonsgjeld, men utstedte henholdsvis NOK 100,0 

millioner og NOK 108,3 millioner. Videre ble den ansvarlige lånekapitalen redusert med NOK 20,0 millioner i 

2015, mot en økning på NOK 64,9 millioner i 2014. Det ble også utstedt NOK 40,0 millioner i nye EK-bevis i 2015. 

Bankens netto endring i likvider var NOK 20,8 millioner i 2015, og økte derfor likviditetsbeholdning til NOK 234,6 

millioner ved utgangen av 2015. Per 31.12.2015 var NOK 61,6 millioner av Bankens likvider kasse, postgiro og 

likvider i Norges bank, mens NOK 173 millioner var likvide innskudd hos andre finansinstitusjoner. 
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8.6 Endringer i egenkapitalen 

Tabellen nedenfor viser endringer i egenkapitalen for Grong Sparebank fra 1. januar 2013 til 30. juni 2016.  

ENDRING I EGENKAPITAL             

      

(NOK millioner) 
Sparebankens 

fond 
Gavefond 

EK-bevis 
kapital 

Utjevningsfond Overkursfond 
Sum 

egenkapital 

Egenkapital 01.01.2013 197,0 0,1 0,0 0,9 0,4 198,5 

Innskutt egenkapital     50,0     50,0 

Disponering av årets resultat  20,9     1,4   22,3 

Egenkapital 31.12.2013 218,0 0,1 50,0 2,3 0,4 270,8 

              

Egenkapital 01.01.2014 218,0 0,1 50,0 2,3 0,4 270,8 

Innskutt egenkapital           0,0 

Disponering av årets resultat  22,3     1,4   23,7 

Egenkapital 31.12.2014 240,3 0,1 50,0 3,7 0,4 294,5 

              

Egenkapital 01.01.2015 240,3 0,1 50,0 3,7 0,4 294,5 

Innskutt egenkapital     40,0   0,2 40,2 

Disponering av årets resultat  22,2     1,2   23,4 

Egenkapital 31.12.2015 262,5 0,1 90,0 4,9 0,6 358,1 

              

Egenkapital 01.01.2016 262,5 0,1 90,0 4,9 0,6 358,1 

Innskutt egenkapital     -0,3 -0,3 

Halvårsresultat (ikke disponert)  20,7     20,7 

Egenkapital 30.06.2016 283,2 0,1 90,0 4,9 0,3 378,5 

 

8.6.1 Endringer i finansiell stilling eller markedsstilling 

Det har ikke skjedd noen vesentlige endringer i Grong Sparebanks finansielle stilling eller markedsstilling etter 

30. juni 2016 og frem til Prospektdatoen. 

8.6.2 Trendinformasjon  

Styret er ikke kjent med at det har vært noen viktige utviklingstrekk i perioden etter 30. juni 2016 og frem til 

Prospektdatoen.  

Utover de nylige endringene i rammebetingelsene for sparebanker beskrevet i Kapittel 11 er det ingen kjente 

utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil ha en vesentlig 

innvirkning på Grong Sparebanks framtidsutsikter. Se for øvrig kapittel 2 "Risikofaktorer". 

8.6.3 Revisor  

BDO AS, ved statsautorisert revisor Jan Ove Bergin, er revisor for Grong Sparebank. BDO har adresse Torget, 

7870 Grong. BDO er medlem av Den Norske Revisorforeningen. BDO AS har revidert årsregnskapene for 2013, 

2014 og 2015 som er inntatt i dette prospektet. 
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8.7 Utvalgte nøkkeltall 

I dette kapittelet presenteres utvalgte nøkkeltall for Grong Sparebank for delårsperiodene frem til 30 juni 2016 

og 2016 og for regnskapsårene 2015, 2014 og 2013.  

NØKKELTALL Urevidert Revidert 

Rentabilitet, inntjening og 
kapitalstruktur (prosent) 

1.1.2016- 
30.6.2016 

1.1.2015- 
30.6.2015 

2. kv. 
2016 

2. kv. 
2015 

2015 2014 2013 

1. Egenkapitalavkastning etter skatter 11,2 % 10,2 %  15,6 % 12,2 % 9,0 % 9,7 % 10,1 % 
2. Totalrentabilitet før tap og skatter 1,38 % 1,41 % 2,05 % 1,66 % 1,22 % 1,32 % 1,43 % 
3. Totalrentabilitet netto 1,09 % 0,99 % 1,52 % 1,19 % 0,85 % 0,89 % 0,96 % 
4. Sum driftskostnader i prosent av 
netto driftsinntekter (K/I) 

58,8 % 57,6 % 49,9 % 50,8 % 62,0 % 60,4 % 54,8 % 

5. Innskuddsdekning 88,2 % 82,1 % 88,2 % 82,1 % 86,7 % 86,0 % 85,9 % 
                
Balanseutvikling (prosent)               

6. Endring brutto utlån og overføring til 
boligkredittselskap 

14,8 %  19,1 %  14,8 %  19,1 %  14,6 % 17,9 % 15,7 % 

7. Endring sertifikater og obligasjoner 11,3 % -6,97 % 11,3 %  -6,97 %  -13,9 % -20,4 % 13,1 % 
8. Endring innskudd 18,1 % 13,5 % 18,1 %  13,5 %  13,5 % 14,7 % 13,0 % 
9. Endring i forvaltningskapital 12,3 % 17,0 % 12,3 %  17,0 %  12,0 % 14,2 % 12,9 % 
                
Mislighold, avsetninger og tap på 
utlån 

              

10. Tapsprosent utlån 0,03 % 0,02 % 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,09 % 0,12 % 
11. Brutto mislighold i prosent 0,15 % 0,23 % 0,15 %  0,23 %  0,48 % 0,18 % 0,42 % 
12. Netto mislighold i prosent 0,12 % 0,18 % 0,12 %  0,18 %  0,43 % 0,14 % 0,32 % 
13. Totale nedskrivninger i prosent 0,50 % 0,53 % 0,50 % 0,53 % 0,54 % 0,55 % 0,62 % 
               
Kapitaldekning              

14. Netto ansvarlig kapital 380 372  380 372  395  361  278  
15. Beregningsgrunnlag 2 257 2 138  2 257 2 138  2 143  2 006   1 676  
16. Ren kjernekapitaldekning i prosent 14,7 % 15,1 % 14,7 %  15,1 % 16,2 % 14,5 % 15,4 % 
17. Kjernekapitaldekning i prosent 15,7 % 16,2 % 15,7 %  16,2 % 17,2 % 16,6 % 16,6 % 
18. Kapitaldekning i prosent 16,8 % 17,4 % 16,8 %  17,4 % 18,4 % 18,0 % 16,6 % 

Definisjoner: 

1. Resultat for regnskapsåret i prosent av gjennomsnittlig egenkapital gjennom året/delårsperioden 

2. Driftsresultat før tap og skatter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualiserte delårsregnskap) 
3. Resultat av ordinær drift etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital (annualiserte delårsregnskap) 
5. Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av utlån til og fordringer på kunder 
6-9. Endring i utvalgte balanseposter siste 12 måneder 
10. Tap på utlån og garantier m.v. i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 
11. Misligholdte lån før nedskrivning på individuelle utlån i prosent av brutto utlån ved periodens slutt 
12. Misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle utlån i prosent av brutto utlån ved periodens slutt 
13. Totale nedskrivninger i prosent av brutto utlån 
14-15. Tall i millioner 
16-18. Beregning av kapitaldekning for kvartalstall inkluderer ikke periodens overskudd 
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8.8  Forskning og utvikling, patenter og lisenser 

Grong Sparebank har per Prospektdatoen ingen industrielle avtaler, forretningsavtaler eller finansielle 

kontrakter eller nye produksjonsmetoder av vesentlig betydning for Grong Sparebanks drift. Grong Sparebank vil 

ikke drive med forskning og utvikling i tradisjonell forstand, men vil arbeide kontinuerlig med å videreutvikle sine 

produkter og systemer. Banken har ingen patenter, og har heller ingen lisenser av vesentlig betydning for 

Bankens virksomhet. Banken er avhengig av konsesjoner fra Finanstilsynet for å drive sin virksomhet, herunder 

bankvirksomheten. Ved alvorlige brudd på gjeldende lover og forskrifter har Finansdepartementet myndighet til 

å tilbakekalle konsesjoner til å drive konsesjonsbelagt virksomhet (se bla. Kapittel 11). 

8.9 Miljø 

Grong Sparebank anvender ikke innsatsfaktorer eller produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre 

miljøet. Det tilstrebes en miljøbevisst holdning i forhold til papirbruk, avfallshåndtering og gjenvinning. Grong 

Sparebank har en bredt differensiert næringslivsportefølje. Flere bedrifter som Grong Sparebank har utlån til, 

driver virksomhet som vil ha påvirkning på det ytre miljø. Gjennom kredittgivningen har Grong Sparebank 

indirekte påvirkningsmuligheter på det ytre miljøet. Dette forholdet blir følgelig vurdert i tilknytning til bankens 

kredittvurderinger. 

8.10 Arbeidskapital  

Grong Sparebank er av den oppfatning at Banken har tilstrekkelig arbeidskapital til å dekke Banken nåværende 

behov.  

8.11 Investeringer 

8.11.1 Historiske finansielle investeringer 

Tabellen under viser en oversikt over Bankens balanseførte investeringer (verdipapirer og eierinteresser) de siste 

tre regnskapsår.  

FINANSIELLE INVESTERINGER  Revidert 

         

(NOK millioner) 2. kv 2016 2015 2014 2013 

Aksjer til virkelig verdi over resultatet 108,6 94,5 49,8 40,6 

Sertifikater og obligasjoner 234,1 199,3 231,6 291,1 

Eierinteresser i tilknyttede selskaper 2,0 2,0 1,7 0,0 

Eierinteresser i konsern selskaper 9,9 9,9 0,0 0,0 

Totalt 354,6 305,8 283,1 331,7 

 

Ved utgangen av andre kvartal 2016 hadde Grong Sparebank NOK 354,6 i finansielle investeringer. NOK 108,6 

millioner kommer fra investeringer i aksjer, NOK 234,1 millioner fra investeringer i sertifikater og obligasjoner, 

NOK 2,0 millioner fra eierinteresser i tilknyttede selskaper og NOK 9,9 millioner fra eierinteresser i 

konsernselskaper. 

Ved utgangen av 2015 hadde Grong Sparebank NOK 305,8 millioner i finansielle investeringer. NOK 94,5 

millioner kommer fra investeringer i aksjer, NOK 199,3 millioner fra investeringer i sertifikater og obligasjoner, 
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NOK 2,0 millioner fra eierinteresser i tilknyttede selskaper og NOK 9,9 millioner fra eierinteresser i konsern 

selskaper.  

Per 31.12.2015 var de to største aksjeinvesteringene til Banken i Eika Boligkreditt AS og Eika Gruppen AS. 

Bankens eierandel i Eika Boligkreditt var 1,58 %, og var bokført til NOK 56,9 millioner, men hadde en virkelig 

verdi vurdering til NOK 103,3 millioner. Bankens eierandel i Eika Gruppen var 0,46 %, var bokført til NOK 5,0 

millioner, men hadde en virkelig verdi vurdering til NOK 7,9 millioner. Andre aksjeinvesteringer var i Bankid 

Norge AS, Namdalshagen AS, Trøndelag Eiendom AS, SDC af 1993. 

Vesentlige endringer i Bankens aksjer til virkelig verdi over resultat fra 2013 til 2015 er knyttet til økt eierandel i 

Eika Boligkreditt som følge av økte overføringer av boliglån til boligkredittselskapet. Eierskapet i Eika Boligkreditt 

rebalanseres halvårlig med grunnlag i Bankens andel av samlet låneportefølje. Bankens balanseførte verdi i Eika 

Boligkreditt i 2015 var på 57 millioner mot 38,5 millioner i 2014. I tillegg har Banken plassert deler av sin 

likviditetsreserve i obligasjonsfond utstedt av DNB, hhv DNB OMF og DNB European Covered Bonds, for til 

sammen 31 millioner i løpet av 2015. 

Ved utgangen av 2015 var de tilknyttede selskapene Namdal Investor AS og Forsikring Helgeland AS. Banken har 

vært aksjonær i Namdal Investor AS siden 2005, men etter en kapitalutvidelse i selskapet i 2014 stor NOK 686 

000, har selskapet blitt klassifisert som tilknyttet selskap. Bankens andel av kapitalforhøyelsen i 2014 var NOK 

196 000. Namdal Investor gjennomførte i 2015 en ny kapitalutvidelse hvor Bankens andel av emisjonen var NOK 

232 000. Grong Sparebank overtok i 2014 Eika Forsikring sin kundeportefølje på Helgeland (Mosjøen og Mo i 

Rana) og opprettet samtidig Forsikring Helgeland AS. I 2015 ble avdelingen i Mosjøen utvidet til å omfatte 

banktjenester. Banken eier 34 % av selskapet. Eierinteressene i de to tilknyttede selskaper var balanseført til 

historisk kost per 31. desember 2015. Namdal Investor AS er balanseført til NOK 1,96 millioner og Forsikring 

Helgeland AS er balanseført til NOK 34 000. 

Eierinteresser i konsernselskaper var i Boli Eiendomsmegling AS og In-Vest AS på samme tidspunkt. Boli 

Eiendomsmegling er Bankens eiendomsmeglerselskap og er samlokalisert med Banken på avdelingene i Steinkjer 

og Namsos. Boli Eiendomsmegling ble kjøpt opp av Grong Sparebank i 2015 og ble fusjonert med Bankens 

eiendomsmeglerforetak Innherredsmegleren Steinkjer AS og Namdal Aktiv Eiendomsmegling AS. In-Vest AS er et 

investeringsselskap som Grong Sparebank eier 100 %. Investeringsselskapet ble kjøpt opp i 2015. Eierinteressene 

i konsernselskapene var balanseført til historisk kost per 31. desember 2015.  Boli Eiendomsmegling AS er 

balanseført til NOK 9,8 millioner og IN-Vest AS er balanseført til NOK 120 000. Per 31.12.2015 har Konsernet 

bokført immaterielle eiendeler for totalt NOK 8 millioner. NOK 1,6 millioner av dette er utsatt skatt, hvor NOK 

658 000 tilhører morbanken og NOK 945 000 ligger i Boli Eiendomsmegling AS. Konsernet har i tillegg NOK 6,1 

millioner i goodwill som stammer fra oppkjøpet av Boli Eiendomsmegling. Morbanken har i tillegg immaterielle 

eiendeler på NOK 359 000 som er logo og profileringskostnader i morbanken fra 2014. Immaterielle eiendeler og 

goodwill avskrives 20 % årlig. 

Utover porteføljekjøpet beskrevet i kapittel 7 har ikke Banken gjort vesentlige investeringer i perioden fra 31. 

desember 2016 og frem til dato for dette Prospektet. 

8.11.2 Pågående investeringer 

Utover porteføljekjøpet beskrevet i kapittel 7 har Banken ingen pågående investeringer som er vesentlige. 

8.11.3 Fremtidige investeringer 

Banken har ingen planlagte fremtidige investeringer som er vesentlige. 
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8.12 Varige driftsmidler 

VARIGE DRIFTSMIDLER         

KONSERN Maskiner, inventar og 
transportmidler Kunst, inventar Bankbygg Sum 

Regnskapsåret 2013         

Anskaffelseskost 01.01. 18,4   21,4 39,8 

Årets tilgang 0,6     0,6 

Årets avgang       0,0 

Anskaffelseskost 31.12. 18,9   21,4 40,3 

          

Akkumulerte avskrivninger 01.01. 15,3   8,2 23,6 

Årets avskrivning 0,7   0,4 1,1 

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 16,0   8,6 24,7 

Bokført verdi 31.12. 2,9   12,7 15,7 

          

Regnskapsåret 2014         

Anskaffelseskost 01.01. 18,9   21,4 40,3 

Årets tilgang 0,6   2,0 2,6 

Årets avgang       0,0 

Anskaffelseskost 31.12. 19,5   23,4 42,9 

          

Akkumulerte avskrivninger 01.01. 16,0   8,6 24,7 

Årets avskrivning 0,7   0,4 1,1 

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 16,7   9 25,8 

Bokført verdi 31.12. 2,8   14,3 17,1 

          

Regnskapsåret 2015         

Anskaffelseskost 01.01. 9,8 1,0 17,9 28,8 

Årets tilgang 2,9 0,1 0,3 3,2 

Årets avgang 0,4     0,4 

Anskaffelseskost 31.12. 12,4 1,1 18,2 31,6 

          

Akkumulerte avskrivninger 01.01. 8,1 0,0 3,6 11,7 
Årets avskrivning (fratrukket tilbakeføring 
ved avgang) 0,8   0,4 1,2 

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 8,8 0,0 4 12,9 

Bokført verdi 31.12. 3,5 1,1 14,1 18,8 

     

2. kvartal 2016         

Anskaffelseskost 01.01. 12,4 1,1 18,2 31,6 

Årets tilgang 2,7 0,0 1,4 4,1 

Årets avgang 0,1     0,1 

Anskaffelseskost 31.12. 15,0 1,1 19,6 35,6 
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Akkumulerte avskrivninger 01.01. 8,8 0,0 4 12,9 

Årets avskrivning 0,7 0,0 0,3 0,9 

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 9,5 0,0 4,3 13,8 

Bokført verdi 31.12. 5,4 1,1 15,3 21,8 

 

Ved utgangen av 2015 hadde Grong Sparebank NOK 18,8 millioner i bokførte varige driftsmidler. NOK 14,1 

millioner kom fra bankbygg. Banken eier bankbygget i Grong Sentrum. Bygget er på 1,302 kvadratmeter. 

Andelen bankbygg som disponeres til egen virksomhet er 61 % og har en bokført verdi til NOK 8,6 millioner. 

Bankbygg som ikke disponeres til egen virksomhet leies ut. I 2015 var leieinntekter fra fast eiendom 0,7 millioner 

og stammer hovedsakelig fra Bankgården i Grong. I 2014 og 2013 var henholdsvis leieinntektene NOK 0,5 

millioner og NOK 0,4 millioner.  
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9 EIERANDELSKAPITAL OG EGENKAPITALBEVISEIERE 

9.1 Eierandelskapitalen i Grong Sparebank 

Grong Sparebanks utstedte eierandelskapital utgjør per dato for dette Prospektet kr 90 000 000 fordelt på 

900 000 egenkapitalbevis à kr 100,- fullt innbetalt. Ved kjøp av egenkapitalbevis blir kjøpesummen inklusive 

direkte kostnader ført som reduksjon i egenkapitalen. Pålydende av egne egenkapitalbevis blir ført opp med 

negativt beløp på egen linje under eierandelkapitalen. Kjøpesum utover pålydende går til fradrag i 

grunnfondskapitalen. Grong Sparebank eide per 30. juni 2016 ingen egne egenkapitalbevis. 

Egenkapitalbevisene i Grong Sparebank er ikke notert på Oslo Børs, eller annen regulert markedsplass. 

Egenkapitalbevisene er ikke opptatt til eller søkt opptatt til notering på noe regulert marked. Banken har avtale 

om håndtering av annenhåndsomsetning av egenkapitalbevisene via Norne Securities. 

Tabellen nedenfor viser den historiske utviklingen av Grong Sparebanks eierandelskapital og antall 

egenkapitalbevis utstedt siden 2012 

Grong Sparebanks eierandelskapital utgjorde per 1. januar 2015 NOK 90 000 000 fordelt på 900 000 

egenkapitalbevis à kr 100, og det samme var tilfellet per 31. desember 2015. 

Det er kun én klasse med egenkapitalbevis, alle egenkapitalbevisene vil ha like rettigheter, og alle 

egenkapitalbevis vil være fritt omsettelige.  

9.2 Konvertible lån og tegningsrettigheter 

Det eksisterer per dato for dette Prospektet ingen konvertible verdipapirer, lån eller liknende med rettigheter til 

konvertering i egenkapitalbevis i Grong Sparebank. Utover Tegningsrettene som utstedes i Emisjonen foreligger 

det ingen tegningsretter som gir rett til å tegne egenkapitalbevis i Grong Sparebank. 

9.3 Fortrinnsrett 

Ved forhøyelse av eierandelskapitalen har eierne av egenkapitalbevis fortrinnsrett til å tegne nye 

egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis utstedt av Grong Sparebank. 

År Type 

endring i 

eierandel-

kapital 

Endring i 

eierandel-

kapital 

(NOK) 

Endring i 

antall 

utstedte EK-

bevis 

Tegnings-

kurs per 

EK-bevis 

Pålydende 

per EK-bevis 

(NOK) 

Total 

eierandel-

kapital (NOK) 

Totalt antall 

utstedte EK-

bevis etter 

endring 

(Utgående 

balanse) 

IB 01.01.2012 Ingen - - - - - - 

31.12.2012 Kontant-

emisjon 

50 000 000 500 000 105 100 50 000 000 500 000 

 31.12.2013 Ingen - - - 100 50 000 00 500 000 

31.12.2014 Ingen - - - 100 50 000 000 500 000 

31.12.2015 Kontant-

emisjon 

40 000 000 400 000 103 100 90 000 000 900 000 
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9.4 Styrefullmakter 

Styret i Grong Sparebank har per dato for dette Prospektet ikke fullmakt til å utstede nye egenkapitalbevis.  

9.5 Vedtekter  

Grong Sparebanks generalforsamling vedtok 29. februar 2016 å endre Bankens vedtekter for å tilpasse disse til 

Finansforetaksloven, som trådte i kraft 1. januar 2016. Vedtektsendringene ble godkjent av Finanstilsynet den 

19. april 2016. Gjeldende vedtekter for Banken er inntatt som vedlegg 1. 

9.5.1 Formål 

Grong Sparebanks formål fremgår av vedtekter for Grong Sparebank § 1-2:   

"Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan 

utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner." 

9.5.2 Generalforsamlingen 

I vedtektene fremgår det at Grong Sparebanks generalforsamling er bankens øverste myndighet. 

Generalforsamlingen skal bestå av 17 medlemmer med 9 varamedlemmer med følgende fordeling: 

- 5 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant Sparebankens kunder 

- 4 medlemmer velges av det offentlige 

- 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte 

- 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.  

9.5.3 Styret 

Styret skal bestå av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer. 5 medlemmer og 1 varamedlem velges av 

generalforsamlingen, og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av de ansatte. Styrets leder og nestleder velges 

særskilt for et år. Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for to år.  

9.5.4 Administrerende direktør 

Administrerende banksjef er daglig leder i banken og tilsettes av styret. Daglig leders/administrerende banksjefs 

oppgaver følger av lov, forskrifter og instruks vedtatt av styret. 

9.5.5 Valgkomiteer 

Generalforsamlingen velger en valgkomité blant generalforsamlingens medlemmer. Komiteen skal bestå av 4 

medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen. Valgkomiteen 

skal ha representanter fra alle grupper som er representert i generalforsamlingen. Ansattes representant i 

valgkomiteen utpekes av og blant de ansatte. Valgkomitéen skal forberede valg av til generalforsamlingen, styret 

og valgkomite.  

Egenkapitalbeviseierne velger på egenkapitalbeviseiermøte en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 2 

varamedlemmer. Minst 1 av medlemmene og varamedlemmene må være medlem av generalforsamlingen. 

Medlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen. Valgkomiteen skal forberede 

egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen med varamedlemmer. 
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9.5.6 Stemmerettigheter  

Enhver egenkapitalbeviseier har stemmerett og kan avgi stemme ved egenkapitalbeviseiernes valgmøte for valg 

av representanter til generalforsamlingen. Alle egenkapitalbevisene gir like stemmerettigheter. 

9.5.7 Øvrige rettigheter  

Alle egenkapitalbevis har like rettigheter. Rettigheter, herunder endring av vedtektene kan vedtas av 

generalforsamlingen når minst to tredeler av de avgitte stemmene har gitt sin tilslutning. I tillegg kreves det to 

tredeler flertall av de stemmer som avgis av de eiere som er valgt av egenkapitalbeviseierne dersom endringen 

gjelder erverv av egne egenkapitalbevis, nedsettelse av eierandelskapitalen, forhøyelse av egenkapitalbevis, 

utstedelse av tegningsretter, lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt eller fullmakt til styret til å utstede 

nye egenkapitalbevis.   

Vedtektsendringer kan gjennomføres uten særskilt godkjennelse, med mindre forskrift 1. desember 2015 nr. 

1376 om godkjennelse av vedtektsendringer i finansforetak og finansstiftelser stiller krav om godkjennelse. 

Vedtektsendringer som krever godkjennelse omfatter endring av Bankens formål og den virksomheten Banken 

skal drive, bestemmelser om at ikke alle egenkapitalbevis har like rettigheter, overføring av 

generalforsamlingens rett til å velge styre til andre, at inntil halvdelen av styret velges av andre enn 

generalforsamlingen, strengere krav til flertallsbeslutninger i styret enn alminnelig flertall, hvordan overskudd 

skal anvendes og underskudd skal dekkes, regler for fastsettelse av utbytte dersom Banken skal kunne gi utbytte 

på kapitalen i grunnfondet, hvordan Banken skal avvikles og foretakets kapital disponeres ved avvikling, samt 

bestemmelser som begrenser retten til å overdra eller pantsette egenkapitalbevis. 

9.5.8 Innkalling til egenkapitalbeviseiernes valgmøte 

Generalforsamlingens leder fastsetter tid og sted for valgmøte. Innkalling skjer ved brev til alle registrerte 

egenkapitalbeviseiere senest 14 dager før møtet og gjennom oppslag i sparebankens ekspedisjonslokaler. 

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i valget skal melde seg hos Grong Sparebank innen en bestemt frist som 

angis i innkallingen og som ikke skal utløpe tidligere enn 3 dager før valget finner sted. Har en 

egenkapitalbeviseier ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valget. 

9.5.9  Redegjørelse for sentrale endringer som følge av nylig ikrafttrådt Finansforetakslov 

9.5.9.1 Innledning 

Ny lov om finansforetak trådte i kraft 1. januar 2016 og finansforetakene har ett års frist på å oppfylle lovens 

krav, dvs. innen 31. desember 2016. En rekke av lovens bestemmelser trådte i kraft 1. januar 2016. 

Bankens generalforsamling vedtok som nevnt den 29. februar 2016 en tilpasning av Bankens vedtekter til den 

nye loven.  

Finansforetaksloven erstatter bl.a. sparebankloven og finansieringsvirksomhetsloven. Den nye loven bygger på 

aksjelovens regler om selskapsstruktur og fokuserer bl.a. på at nye regler skal sikre forsvarlig virksomhet og 

betryggende systemer for styring og kontroll. Den nye loven innebærer en organisasjonsmessig forenkling og 

tydeliggjør ansvarsforholdene. 

En rekke av de særbestemmelser som tidligere gjaldt for sparebanker er ikke videreført i ny lov. Loven 

inneholder minstekrav til vedtekter, noe som innebærer at det i større grad enn tidligere vil være opp til 
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bankene selv hva de skal vedtektsfeste. De nye vedtektene medfører at Banken i minst mulig grad endrer 

sammensetningen av de valgte organer. 

9.5.9.2  Vesentlige endringer som følge av ny Finansforetakslov 

Finansforetaksloven er i hovedsak en systematisering og videreføring av gjeldende rett samt implementering av 

EU regler. Det er imidlertid en del vesentlige endringer i loven, samtidig som en rekke bestemmelser i 

aksjelovgivningen gis tilsvarende anvendelse for sparebanker. De viktigste endringene kan oppsummeres som 

følger: 

- Nye regler om samarbeidsavtaler utenfor konsernforhold, og samarbeidende grupper  

- Regulering av finansforetaks navnebruk – enerett og plikt til å bruke «sparebank»  

- Regulering av bankers plikt til å motta kontanter og gjøre tilgjengelig innskudd 

- Innføring av krav til finansforetaks organisering av kundebehandling  

- Kun minimumskrav til vedtekter for finansforetak  

- Gjeldende krav om kontrollkomite oppheves. Funksjon ivaretas av internrevisjonen. Ikke lovkrav om at 

det skal være valgkomite(-er) 

- Ikke lenger lovkrav om maksimal funksjonstid for valgte medlemmer  

- Ikke lenger krav til at det skal være leder og nestleder i generalforsamlingen 

- Compliance-krav innføres for hele virksomheten 

9.5.9.3  Generalforsamling 

Når det gjelder Bankens øverste organ er lovens betegnelse «generalforsamling» og oppgavene er mer som for 

generalforsamlinger i aksjeselskaper. Det er imidlertid åpnet for at sparebanker i vedtektene kan fastsette annet 

navn enn generalforsamling. Det vil videre som for aksjeselskap kun være krav til ett årlig møte. 

Hovedoppgavene til generalforsamlingen vil være: 

- Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret 

- Valg av medlemmer til valgkomiteen 

- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av 

utbytte 

- Opptak av eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondskapital 

- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen  

Særbestemmelser om at endringer i Bankens pensjonsordning eller opprettelse og nedleggelse av filialer i 

kommuner hvor Banken ikke ellers er representert er ikke videreført, hvilket medfører at 

beslutningskompetansen nå vil tilligge styret. 

Etter ny lov innkalles generalforsamlingen av styret og ikke av generalforsamlingens leder. 

Det er ikke noe krav etter ny lov at det skal velges en leder eller nestleder til generalforsamlingen. Her følger 

man aksjelovens regler om at styrets leder åpner generalforsamlingen og at forsamlingen deretter velger en til å 

lede resten av møtet. Vedtektene medfører at ordningen med leder og nestleder av generalforsamlingen 

videreføres og at disse velges for 2 år. 
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9.5.9.4 Vedtektsendringer 

Etter Finansforetaksloven er det i motsetning til tidligere, tilstrekkelig med en gangs behandling av 

vedtektsendringer, forutsatt 2/3 flertall av de fremmøtte.  

9.5.9.5 Kontrollkomite 

Etter Finansforetaksloven er det ikke lenger krav til kontrollkomite. Dette begrunnes bl.a. med at 

kontrollkomiteens rolle ivaretas gjennom internrevisjon, ekstern revisor og egne kontrollfunksjoner i konsernet, 

herunder styreutvalg (risiko-, revisjon- og godtgjørelsesutvalg) og uavhengige kontrollfunksjoner som 

risikostyring og compliance. Kravet om kontrollkomité er derfor ikke videreført i Bankens gjeldende vedtekter. 

9.5.9.6 Styrets sammensetning 

Etter Finansforetaksloven har de ansatte rett til inntil 1/3 representasjon i styret med personlige 

varemedlemmer, dersom banken ikke har foretaksforsamling.  

Videre fremgår det av ny lov at bestemmelsen i allmennaksjeloven om at hvert kjønn skal være representert 

med minst 40 % også vil gjelde for sparebanker.  

9.6 Eierkontroll 

Ingen kan erverve mer enn kvalifisert eierandel uten at det er sendt melding til Finanstilsynet. Med kvalifisert 

eierandel menes en eierandel som representerer 10 % eller mer av summen av grunnfondskapitalen og 

eierandelskapitalen eller av stemmene i generalforsamlingen, eller for øvrig gir adgang til å utøve en vesentlig 

innflytelse i ledelsen av Grong Sparebank eller dennes virksomhet. Det samme gjelder erverv som medfører at 

en kvalifisert eierandel økes fra mer enn 10 % slik at den vil utgjøre eller overstige henholdsvis 20, 30 eller 50 % 

av summen av eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen eller stemmene. Erverv av slik eierandel kan bare 

gjennomføres dersom Finanstilsynet eller Finansdepartementet gir tillatelse til ervervet. Se kapittel 11.1.8 for en 

nærmere redegjørelse.  

9.7 Regler om pliktig tilbud 

Verdipapirhandellovens regler om tilbudsplikt kommer ikke til anvendelse på egenkapitalbevis utstedt av Grong 

Sparebank.  

9.8 Flaggepliktige handler 

Da egenkapitalbevisene i Grong Sparebank ikke er notert på en regulert markedsplass vil verdipapirhandellovens 

regler om flaggeplikt ikke kommer til anvendelse på egenkapitalbevis utstedt av Grong Sparebank.  

9.9 Offentlige oppkjøpstilbud i 2015 og 2016 

Det har ikke vært noen offentlige oppkjøpstilbud på egenkapitalbevisene i Grong Sparebank i 2015 eller i 2016 

frem til Prospektdatoen.  

9.10 Største egenkapitalbeviseiere i Grong Sparebank 

Tabellen nedenfor viser de største egenkapitalbeviseierne i Grong Sparebank som registrert i VPS per 28. juli 

2016). 
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20 største eiere Antall egenkapitalbevis Andel av EK-kapital % 

Inderdal AS 51 396 5,71 

Jaras Eiendom AS 33 660 3,74 

Høylandet Byggutleie AS 24 431 2,71 

Fosseng Holding AS 21 240 2,36 

Nubdal, Øystein 21 195 2,35 

Landsem, Torbjørn 18 368 2,04 

Tananger Holding AS 17 391 1,93 

Kaldahl, Martin 16 881 1,88 

Solum, Jon Håvard 16 800 1,87 

Fornes, Hans Arnfinn 16 000 1,78 

Bud og Hustad Forsikring Gjensidige 15 700 1,74 

Moe, Svein Halvor 15 528 1,73 

Skive Invest AS 15 000 1,67 

Saur, Johan Oddleiv 13 500 1,50 

Namsskogan Fjellstyre 13 500 1,50 

Totalprosjekt Namsskogan AS 13,500 1,50 

Lunkan Eiendom AS 13 500 1,50 

Namsskoganbygg AS 13 381 1,49 

Solum, Rudolf 12 000 1,33 

Geo Drilling AS 11 360 1,26 

Totalt 374 331 41,59 

 

Hovedegenkapitalbeviseiere i Grong Sparebank er definert som egenkapitalbeviseiere som eier mer enn 5 % av 

eierandelskapitalen i banken. Banken har 1 hovedegenkapitalbeviseier per Prospektdatoen; Inderdal AS. 

Større egenkapitalbeviseiere har ikke ulik stemmerettigheter enn andre egenkapitalbeviseiere. 

Grong Sparebank anser ikke noen av egenkapitalbeviseierne eller andre for å ha direkte eller indirekte kontroll 

over Grong Sparebank. Grong Sparebank er per Prospektdatoen ikke kjent med at noen, eller noen konsolidert 

gruppe, direkte eller indirekte eier eller kontrollerer Banken.  
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9.11 Utbyttepolitikk 

Grong Sparebank har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir en god og stabil 

avkastning på Bankens samlede egenkapital. Banken vil, gjennom sin eierpolitikk, bidra til at egenkapitalbeviset 

framstår som et attraktivt og likvid finansielt instrument, som gir Egenkapitalbeviseierne konkurransedyktig 

avkastning i form av utbytte og verdistigning, og vil prioritere høy andel kontantutbytte. 

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom Egenkapitalbeviseierne og grunnfondet i samsvar med deres relative andel 

av Bankens egenkapital. Ved fastsettelse av størrelsen på kontantutbytte og gaver vil det bli tatt hensyn til 

Bankens resultatutvikling, markedssituasjon, stabilitet i utbytte samt behovet for egenkapital. 

Dersom det i et enkelt år ikke er resultatmessig dekning for et konkurransedyktig utbytte, vil det likevel søkes 

utbetalt et konkurransedyktig utbytte ved overføring av nødvendige midler fra utjevningsfondet. 

I henhold til vedtektene § 2-1 sjette ledd har ikke stiftere rett til utbytte. 

Ved en eventuell avvikling av Banken, skal den del av eierandelskapitalen og overkursfondet som er tilbake etter 

at alle krediterer har fått fullt oppgjør, fordeles forholdsmessig mellom eierne av Egenkapitalbevis, jf. 

Finansforetaksloven § 10-20.  

Tabellen under viser utbytte og utbytte per egenkapitalbevis i som ble vedtatt i 2014, 2015 og 2016 (basert på 

regnskapsårene som endte 31. desember 2013, 2014 og 2015).  

Vedtatt i år 2016 2015 2014 

 

Utbytte (tusen NOK) 6 240 4 000 4 000  

Utbytte per egenkapitalbevis 8,0 8,0 8,0 

Utdelingsgrad 84,01 % 74,72 % 74 % 
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10 JURIDISKE FORHOLD 

10.1 Tvister 

Grong Sparebank og/eller Grong Sparebanks datterselskaper har i løpet av de siste 12 måneder ikke vært 

involvert i forvaltningssaker, rettstvister eller voldgiftssaker (herunder saker som er anlagt eller varslet og som 

Grong Sparebank har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Grong 

Sparebank og/eller Konsernets økonomiske stilling eller lønnsomhet. 

10.2 Samarbeidspartnere  

Grong Sparebank deltar gjennom Eika Gruppen AS, der Banken eier 0,46 % av aksjene, i et forpliktende 

samarbeid med andre selvstendige banker. Samarbeidet gjelder produktsamarbeid og banksamarbeid (herunder 

kompetanseutviklende tiltak). 

Alliansebankene – distributører, kunder og eiere 

Eika Gruppen AS eies av 75 selvstendige og lokalt forankrede norske sparebanker, Eika Kredittbank AS og OBOS 

(Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene er hoved-distributører av finanskonsernets produkter og tjenester. 

Samlet har bankene i Eika Alliansen en samlet kundemasse på om lag en million kunder. 

Eika-bankene har full selvstendighet, eget navn, merkevare og profil. Alliansens mål er at bankene skal beholde 

og forsterke sin sentrale rolle i lokalsamfunnet. Den lokale kompetansen og profilen til Eika-bankene og OBOS er 

viktige kvaliteter for Eika Alliansens samlede markedskraft. 

Stor og solid kundemasse 

Eika-bankene bidrar til mangfold i finansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet til kundene. De har landets 

høyeste kundetilfredshet og høyeste lojalitet i person- og bedriftsmarkedet blant banker med fysisk 

kundekontakt i Norge. Eika Gruppens produkter og løsninger har totalt en betydelig distribusjonskapasitet 

gjennom 190 kontorer i 120 kommuner og en samlet forvaltningskapital på over NOK 300 milliarder. 

I tillegg til distribusjon gjennom aksjonærene, selges enkelte produkter og tjenester også direkte til private og 

institusjonelle kunder. Flere av produktselskapene i Eika Gruppen AS har distribusjonsavtaler med 

finansinstitusjoner utenfor Eika Alliansen. 

Stordriftsfordeler 

Eika Gruppen AS leverer tjenester og produkter som er for kostbare eller krevende for den enkelte lokalbank å 

produsere eller drive selv. På denne måten får kundene et like bredt tilbud hos en lokalbank som hos en stor 

forretningsbank. 

Effektive IKT-løsninger, betalingsformidling og kompetanseutvikling bidrar sammen med de finansielle 

produktene til økt konkurransekraft både for den enkelte aksjonær og for Eika Gruppen AS. Utover disse 

fellestjenestene leverer Eika Gruppen AS tjenester innen økonomi- og regnskapsservice, merkevarebygging og 

kommunikasjon. I tillegg arbeider Eika Gruppen AS med å fremme bankenes næringspolitiske interesser gjennom 

dialog med relevante myndigheter. 

 

Som største aksjonær i Skandinavisk Data Center AS, som leverer bankenes IT-systemer, utøver Eika Gruppen AS 
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et tett samarbeid innen drift og utvikling. Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø leverer Eika 

Gruppen AS også nye digitale løsninger som kundeløsninger på nett og mobil, samt integrerte løsninger som 

effektiviserer kunde- og saksbehandlersystemene i bankene. 

Produktbredde 

Eika Gruppen AS er en av de største aktørene i det norske markedet for salg av finansielle produkter og 

tjenester. Produktselskapene tilbyr en rekke produkter, som debet- og kredittkort, leasing og salgspantlån fra 

Eika Kredittbank AS, skade- og livsforsikring fra Eika Forsikring AS og fond og obligatorisk tjenestepensjon fra Eika 

Kapitalforvaltning AS. I tillegg har konsernet eiendomsmeglerkjeden, Aktiv Eiendomsmegling AS. 

Konsernstruktur i Eika Gruppen AS per prospektdato er som vist nedenfor. 

 

Eika Boligkreditt AS 

Eika Boligkreditt AS er et kredittforetak som er eid av 74 norske lokalbanker og OBOS. Grong Sparebank tilbyr 

boliglån gjennom Eika Boligkreditt AS der Banken eier 1,79 % av aksjene per 30. juni 2016. Eierskapet i Eika 

Boligkreditt AS skal reflektere andelen den enkelte eier har tilført den samlede utlånsporteføljen i Eika 

Boligkreditt AS ved utgangen av foregående år. Eika Boligkreditt AS hadde per 31. desember 2015 en 

forvaltningskapital på NOK 90 milliarder (NOK 81 milliarder i 2014) og en utlånsportefølje på 68 milliarder kroner 

(NOK 65 milliarder i 2014) og en samlet egenkapital på NOK 4 milliarder (NOK 3 milliarder i 2014). Eika 

Boligkreditt AS ble klassifisert som best på «Collateral Scores» i Moody sin EMEA (Europa, Midtøsten og Afrika) 

Performance Overview i 2015.12 

10.2.1 Grong Sparebank i Eika Alliansen 

Grong Sparebank har full selvstendighet, eget navn, merkevare og profil. Alliansens mål er at bankene skal 

beholde og forsterke sin sentrale rolle i lokalsamfunnet. 

Gjennom Eika Alliansen oppnår Banken gode vilkår for effektiv drift og strategiske og økonomiske gevinster.  

I tillegg arbeider Eika Gruppen AS med å fremme bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med 

relevante myndigheter. 

                                                             
12 Moody’s EMEA Performance Overview Report 2014Q2 Tilgjengelig fra: http://eikabk.no/investorrelations/rating (Hentet 18. februar 2016) 

Eika Gruppen 
AS 

Eika Forsikring 
AS 

Eika Kredittbank 
AS 
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Kapitalforvaltning 

AS 
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Eiendomsmegling 

AS 
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75 sparebanker, 
Eika Kredittbank 
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Grong Sparebank benytter selskaper innenfor Eika Gruppen AS til å levere ulike driftstjenester: 

 Eika ViS for rammeverk rundt risikostyring og compliance 
 

Eika Gruppen AS har flere datterselskaper som leverer finansielle produkter og eiendomsmegling til bankene og 

deres kunder: 

 Eika Forsikring AS som leverer skade- og personforsikring til bankene 

 Eika Kredittbank AS leverer løsninger innen debet- og kredittkort og leasing og salgspantlån 

 Eika Kapitalforvaltning AS leverer fondsprodukter for personkunder og bankene samt forvaltning av 
likviditetsporteføljer 

 

10.3 Vesentlige kontrakter 

Det vises til kapittel 7 for en beskrivelse av Bankens nylige kjøp av portefølje fra Danske Bank. Grong Sparebank 

har utover dette ikke inngått noen kontrakter med vesentlig betydning for Banken de siste to år før 

offentliggjøring av Prospektet, med unntak av kontrakter inngått innenfor den normale virksomheten. Videre har 

Konsernet ikke, før offentliggjøring av Prospektet, inngått noen kontrakter, utover de som er inngått som del av 

den normale virksomheten, som innebærer vesentlige plikter eller rettigheter for Banken. 

10.4 Innlånsportefølje/innlånsavtaler 

Grong Sparebank har innlånsavtaler i kategoriene kommiterte trekkfasiliteter og obligasjonslån. Enkelte større 

låneavtaler knyttet til disse kategoriene, inneholder vilkår som innebærer utstrakt bruk av negative 

pantsettelsesklausuler, solvensmarginkrav, kontrollskifteklausuler, kryssmisligholds-bestemmelser og forbud 

knyttet til gjennomføring av visse disposisjoner, herunder salg av vesentlige eiendeler og vesentlig endring av 

virksomhetens art. Som følge av kryssmisligholdsklausuler i enkelte avtaler, vil mislighold av én låneavtale kunne 

være tilstrekkelig til å utløse mislighold i flere avtaler. 
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11 RAMMEBETINGELSER FOR SPAREBANKER 

11.1 Beskrivelse av egenkapitalbevis som verdipapir 

11.1.1 Generelt 

Sparebankene i Norge har tradisjonelt vært organisert som selveiende stiftelser, hvor egenkapitalen i all 

hovedsak har bestått av tidligere års tilbakeholdt overskudd, tillagt sparebankens fond. Sparebankloven ble 

imidlertid endret i 1987 slik at de sparebanker som ønsker det, kan hente egenkapital i markedet ved å utstede 

egenkapitalbevis. Egenkapitalbevis gikk tidligere under navnet grunnfondsbevis, men ved lovendring i 2009 ble 

betegnelsen "egenkapitalbevis" innført. Ved samme lovendring ble betegnelsen "eierandelskapital" innført som 

erstatning for grunnfondsbeviskapital. Dette var ledd i en omfattende revisjon av lovreglene knyttet til 

sparebankenes kapital, adgang til strukturendringer og etablering av sparebankstiftelsene. Den egenkapitalen 

som sparebankene henter inn ved utstedelse av egenkapitalbevis, teller som ren kjernekapital i relasjon til 

bestemmelsene om kapitaldekning. De første grunnfondsbevisene ble introdusert i aksjemarkedet høsten 1989.  

Ordningen med egenkapitalbevis ble etablert for å gi sparebankene mulighet til å innhente egenkapital i 

markedet og dermed forhindre en konkurransevridning mellom sparebanker og forretningsbanker som følge av 

sparebankenes manglende mulighet til å skaffe egenkapital i markedet. Sparebankenes egenkapitalbevis har 

klare likhetstrekk med aksjer, blant annet behandles de to instrumenter skattemessig tilnærmet likt (se kapittel 

10). Eierandelskapitalen inngår i sparebankens risikokapital og kan være tapsutsatt dersom banken får 

økonomiske problemer. Det er imidlertid viktige forskjeller som innebærer at egenkapitalbevis er mindre 

risikofylt enn aksjer. Den viktigste forskjellen mellom aksjer og egenkapitalbevis er at egenkapitalbeviseierne har 

disposisjonsrett til deler av egenkapitalen i banken med bedre prioritet enn grunnfondet. Egenkapitalbeviseierne 

har disposisjonsrett til den vedtektsfestede eierandelskapitalen, overkursfondet og utjevningsfondet. Den øvrige 

egenkapitalen i en sparebank er såkalt selveid kapital som består av grunnfondet, gavefondet og 

kompensasjonsfondet. Årsresultatet disponeres til de to kapitalklassene etter deres relative størrelse. 

Egenkapitalbeviseierne mottar således sin forholdsmessige andel av årsresultatet.  

Vedtektsfestet eierandelskapital og overkursfondet har prioritet foran bankens øvrige egenkapital ved 

underskudd i banken. Eierandelskapital som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder 

utjevningsfondet har lik prioritet som sparebankens fond (grunnfondet) og gavefondet. Finansforetakslovens 

regler om eierkontroll knyttet til aksjer gjelder tilsvarende for egenkapitalbevis (se mer om dette i kapittel 9.1.8). 

En annen viktig forskjell mellom aksjer og egenkapitalbevis er knyttet til eiernes representasjon i de styrende 

organer. 

Generalforsamlingen er det øverste organet i en sparebank og oversikten nedenfor viser den hierarkiske 

strukturen i en sparebank i henhold til gjeldende lover og retningslinjer. 

Organ Beskrivelse 

Generalforsamling 

 

 Det øverste organ i en sparebank og velger medlemmer til bankens styre og 
revisor  

 Generalforsamlingen skal ha så mange medlemmer som vedtektene bestemmer 

 Ser til at sparebanken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter og 
generalforsamlingens vedtak. Fastsetter godtgjørelse til tillitsmenn og revisor 

 Egenkapitalbeviseierne velger mellom en femdel og to femdeler av 
generalforsamlingens medlemmer etter nærmere bestemmelser i vedtektene. 
Minst tre fjerdedeler av medlemmene skal ikke være ansatt i sparebanken 

Styret  Skal etter Finansforetaksloven bestå av minst fem medlemmer 
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 Leder Sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere 
forskrifter gitt av generalforsamlingen 

Administrativ 

ledelse 

 Ansvarlig for den daglige ledelse av banken 

 

Ved endring av Sparebankloven med ikrafttredelse den 1. januar 2005, ble tidligere lovregulering av de ansattes, 

det offentliges og innskyternes representasjon i generalforsamlingen endret. Det vil dermed være vedtektene 

for den enkelte bank som skal regulere representasjon fra disse og/eller andre interessegrupper. Minst tre 

fjerdedeler av medlemmene skal imidlertid være personer som ikke er ansatt i sparebanken. Det skal videre 

legges vekt på at de valgte medlemmer til sammen avspeiler sparebankens kundestruktur og andre 

interessegrupper samt samfunnsfunksjonen. I sparebanker som har utstedt omsettelige egenkapitalbevis velges 

minst en femdel og ikke mer enn to femdeler av generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer av 

eierne av egenkapitalbevisene. Finanstilsynet har også foreslått at minst en firedel av medlemmene og 

varamedlemmene i generalforsamlingen skal velges av og blant innskyterne i banker som har utstedt 

eierandelskapital, samt at en firedel av medlemmene og varamedlemmene skal velges av og blant de ansatte. 

Avkastningen på eierandelskapital består av summen av utbytte og kursendringer. Utbyttet på egenkapitalbevis 

fastsettes hvert år av sparebankens generalforsamling ut fra sparebankens driftsresultat foregående 

regnskapsår. Generalforsamlingen kan i tillegg til utbyttet avsette deler av det tilbakeholdte overskuddet til et 

utjevningsfond. Summen av utbytte og avsetning til utjevningsfond for det enkelte år skal ikke overstige 

egenkapitalbeviseiernes forholdsmessige andel av (korrigert) årsresultat i forhold til nærmere spesifisert 

ansvarlig kapital. Utjevningsfondet er øremerket egenkapitalbeviseierne og kan benyttes til å opprettholde 

utbyttet i år med dårlig resultat. Utbetalingen fra utjevningsfondet kan bare skje når dette er forsvarlig ut fra 

institusjonens egenkapitaldekning.  

Ved avvikling av sparebanker vil egenkapitalbeviseierne ha krav på å få utbetalt eierandelskapital, 

overkursfondet og eventuelt utjevningsfond, etter at alle kreditorer har fått fullt oppgjør. 

I sammenligningen mellom ordinært bankinnskudd og egenkapitalbevis er det tre vesentlige forskjeller; 

forventet avkastning, risiko og likviditet. Egenkapitalbevis kan normalt forventes å gi høyere avkastning i 

gjennomsnitt over en viss periode enn det bankinnskudd kan forventes å gi. Den høyere forventede 

avkastningen, gjenspeiler høyere risiko ved investering i egenkapitalbevis. Mottakeren av renter på 

bankinnskudd beskattes med 25 %. Når det gjelder beskatning av utbytte til egenkapitalbeviseierne, vises det til 

punkt 10.2.1 nedenfor. Som det fremgår av punkt 10.2.1, er hovedregelen at utbytte til aksjeselskap eller likestilt 

selskap er skattefritt med unntak for 3 % av utbyttet som må inntektsføres og beskattes med 25 %, hvilket 

innebærer en reell beskatning på 0,75 %, mens utbytte til privatperson som overstiger den beregnede 

skjermingsrenten, skattlegges med en effektiv skattesats på 28,75 %. Bankens overskudd, som utbyttet beregnes 

i forhold til, er skattlagt med 25 %. Et bankinnskudd kan normalt sies opp på dagen slik at midlene kan frigjøres 

umiddelbart. Når det gjelder egenkapitalbevis er dette et permanent kapitalinnskudd i banken. Egenkapitalbevis 

må derfor selges til en annen investor for at eieren skal få frigjort sin kapital. I en normal markedssituasjon kan 

man forvente at mindre poster av egenkapitalbevis er omsettelige i det ordinære meglerapparatet til 

markedskurs slik at midlene er disponible i løpet av noen få dager. Da markedskurs er et uttrykk for markedets 

forventninger til fremtiden, vil markedskurs som oftest fravike fra pålydende verdi, og kursbevegelsene kan 

således være både positive og negative. For øvrig vises det til Sparebankforeningens informasjons- og 

brosjyremateriell om egenkapitalbevis (www.sparebankforeningen.no) samt informasjonssiden for 

egenkapitalbevis (www.Egenkapitalbevis.no). 
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11.1.2 Lover og forskrifter knyttet til egenkapitalbevis 

Sparebankenes adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis med representasjonsrett i generalforsamlingen 

er regulert i Finansforetaksloven kapittel 10, og viderefører i det vesentlige Finansieringsvirksomhetsloven som 

ble endret i 2009 med virkning fra 1. juli 2009. Finansforetaksloven gir direkte og gjennom henvisninger til 

sentrale deler av Allmennaksjelovens regelverk tilsvarende anvendelse på eierandelskapitalen. Dette gjelder 

blant annet Allmennaksjelovens regler om forhøyelse av aksjekapitalen, utstedelse av finansielle instrumenter 

(lån med rett til å kreve utstedt aksjer samt frittstående tegningsretter) samt nedsettelse av aksjekapitalen. 

Videre har Finansdepartementet fastsatt forskrift av 29. juni 2009 nr. 0913 om egenkapitalbevis i sparebanker, 

kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper (Egenkapitalbevisforskriften). Egenkapitalbevisforskriften er 

imidlertid foreslått opphevet, men sentrale bestemmelser om valg og fordeling av overkurs er foreslått 

videreført i en forskrift om finansforetak og finanskonsern. 

11.1.3 Emisjonsvedtak og endringer av Bankens vedtekter 

Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis treffes av generalforsamlingen og krever vedtektsendringer. 

Emisjonsvedtak kan enten treffes direkte av generalforsamlingen, eller av styret i henhold til fullmakt gitt av 

generalforsamlingen. Vedtaket krever tilslutning fra minst to tredjedeler av de avgitte stemmer for å være 

gyldig. Det kan fastsettes strengere flertallskrav i vedtektene. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent 

av Finanstilsynet. Finanstilsynet kan i særlige tilfelle nekte å godkjenne gjennomføringen av et emisjonsvedtak 

dersom egenkapitalbevis utstedes til en kurs som klart må antas å avvike fra virkelige verdi. Offentlig emisjon av 

egenkapitalbevis er underlagt de ordinære regler i lov om verdipapirhandel med forskrifter. Det er ikke fastsatt 

strengere vilkår for å endre Bankens vedtekter enn det som er fastsatt etter norsk lov.  

11.1.4 Egenkapital 

Innbetalt eierandelskapital utgjør en del av en sparebanks rene kjernekapital, jf. § 14 nr. 2 i forskrift 1. juni 1990 

nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og verdipapirforetak. 

Eierandelskapitalen kan dog nedsettes for utdeling til egenkapitalbeviseierne etter nærmere regler i 

Finansforetaksloven § 10-21. Den vedtektsfestede eierandelskapitalen, overkursfondet og utjevningsfondet skal 

tilfalle egenkapitalbeviseierne ved en eventuell avvikling av en sparebank forutsatt at alle kreditorer har fått fullt 

oppgjør.  

Ansvarlig kapital i sparebanker har i henhold til Finansforetaksloven § 10-19 følgende prioritetsrekkefølge: 

 Ansvarlig lånekapital 

 Fondsobligasjonskapital 

 Vedtektsfestet eierandelskapital 

 Overkursfond og kompensasjonsfond 

 Grunnfondskapital, herunder gavefondet, og eierandelskapital utover vedtektsfestet eierandelskapital, 

herunder utjevningsfondet 

Utjevningsfondet er midler som avsettes for å opprettholde utbytte på eierandelskapitalen. Grunnfondet er et 

beløp som må skytes inn ved etablering av en sparebank, jf. Finansforetaksloven § 7-7. Gavefondet er 

avsetninger til allmennyttige formål, jf. Finansforetaksloven § 10-17 fjerde ledd. 
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11.1.5 Fordeling av overkurs mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet 

Det følger av Finansforetaksloven § 10-14 at overkurs ved utstedelse av egenkapitalbevis skal etter fradrag for 

kostnader i forbindelse med utstedelsen fordeles mellom overkursfondet og kompensasjonsfondet ut fra 

forholdet mellom bokført eierandelskapital etter nytegningen og summen av bokført grunnfondskapital og 

eierandelskapital etter nytegningen, med mindre annet fastsettes i vedtaket om utstedelse av nye 

egenkapitalbevis. Overkursfondet anses for å tilhøre eierandelskapitalen, mens kompensasjonsfondet tilhører 

grunnfondskapitalen. 

11.1.6 Utbytte og avsetning til utjevningsfondet 

Årets overskudd etter korrigering for overføringer til eller fra fond for vurderingsforskjeller, samt for avsetninger 

til fond for urealiserte gevinster og overføringer fra fond for urealiserte gevinster som tidligere er resultatført 

(samlet benevnt korrigert årsoverskudd) tilordnes eierandelskapitalen og sparebanken etter forholdet mellom 

eierandelskapitalen med tillegg av overkursfond og grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. 

Dersom det har skjedd egenkapitalendringer i løpet av inntektsåret, skal den nye egenkapitalen, ved beregning 

av brøken angitt ovenfor, vektes basert på gjenværende del av inntektsåret regnet fra innbetalingstidspunktet.  

Årlig utbytte på egenkapitalbevis kan bare utdeles fra årsoverskuddet i henhold til det fastsatte 

resultatregnskapet for siste regnskapsår. Det er generalforsamlingen som, etter forslag fra styret, beslutter hvor 

stor del av årets overskudd som skal disponeres som utbyttemidler for året. Utbytte kan ikke settes høyere enn 

det som er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk under tilbørlig hensyn til tap som måtte være inntruffet 

etter regnskapsårets avslutning, eller som må påregnes å ville inntreffe, samt ut fra behovet for oppbygging av 

egenkapital i sparebanken. Årets utbyttemidler fordeles mellom eierandelskapitalen og sparebanken etter 

forholdet mellom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfond og grunnfondskapitalen med tillegg av 

kompensasjonsfondet. Utbyttemidler tilordnet eierandelskapitalen utbetales som utbytte til eierne av 

egenkapitalbevis. Den resterende del av overskudd tilordnet eierandelskapital skal tilføres utjevningsfondet eller 

utgjøre annen eierandelskapital. Den del av det korrigerte overskuddet som tilordnes sparebanken tillegges 

grunnfondskapitalen. Det kan i vedtektene bestemmes at utbyttemidler kan benyttes til gaver til allmennyttige 

formål, overføres til gavefondet eller til stiftelse med allmennyttig formål. Adgangen til å yte slike gaver ble 

utvidet ved lovrevisjonen i 2009. Bakgrunnen for dette var å redusere den såkalte ”utvanningseffekten” av 

eierandelskapitalen. Av samme grunn fastsetter Finansforetaksloven at banken ved disponeringen av 

utbyttemidler bør legge vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres 

vesentlig. 

Finanstilsynet kan, når hensynet til institusjonens soliditet tilsier det, gi pålegg om ikke å dele ut utbytte eller om 

å dele ut mindre enn det som er foreslått av styret eller vedtatt av generalforsamlingen. Styret skal gi melding til 

Finanstilsynet dersom det beslutter å fremme forslag om utdeling som innebærer at det samlede utbyttet i et 

enkelt år vil overstige halvparten av resultatet etter det godkjente resultatregnskapet for siste regnskapsår. 

Midler i utjevningsfondet kan benyttes for å opprettholde utbytte på eierandelskapitalen, jfr. 

Finansforetaksloven § 10-18. Utdeling av utbytte fra utjevningsfondet kan bare foretas når dette er forsvarlig ut 

fra egenkapitalsituasjonen i institusjonen. Utjevningsfondet kan også brukes til fondsemisjon. Den del av 

korrigert årsoverskudd som tilordnes eierandelskapitalen, og som ikke utdeles som utbytte til eierne av 

egenkapitalbevis, skal tilføres utjevningsfondet eller utgjøre annen eierandelskapital. Utjevningsfondet teller 

som kjernekapital i relasjon til bestemmelsene om minste kapitaldekning. 
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Det følger ingen tidsfrist av Finansforetaksloven eller Bankens vedtekter hvoretter rett til utbytte vil bortfalle. 

Det gjelder derimot en generell tre års foreldelsesfrist, med visse unntak, fra datoen en forpliktelse forfaller 

hvoretter en fordring kan bortfalle etter foreldelsesloven. Utbyttet til ikke-norske statsborgere betales ut på 

samme måte som til norske statsborgere, det vil si til bankkonto tilknyttet VPS-konto for utbytte. Hvis slik 

bankkonto ikke er opplyst, og det heller ikke er gitt tilstrekkelige opplysninger om kontoer i utenlandske banker 

vil det utstedes en sjekk for utbyttebeløpet. Som nevnt i punkt 10.4.1 vil det kunne bli tilbakeholdt kildeskatt ved 

utbetaling av utbytte til egenkapitalbeviseiere utenfor Norge. 

11.1.7 Eierbegrensning for egenkapitalbevis 

Ved erverv av ”kvalifiserte eierandeler” kreves tillatelse fra Finansdepartementet, jfr. Finansforetaksloven 

kapittel 6. Med ”kvalifiserte eierandeler” menes en eierandel som representerer 10 % eller mer av summen av 

grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen eller av stemmene i generalforsamlingen, eller som for øvrig gir 

adgang til å utøve en vesentlig innflytelse i ledelsen av institusjonen og dennes virksomhet. Tilsvarende er det 

krav om tillatelse for erverv som fører til at en kvalifisert eierandel økes til å utgjøre eller overstige henholdsvis 

20, 30 eller 50 %, eller ved annet erverv som gir eierandelen bestemmende innflytelse som nevnt i aksjelovens § 

1-3 og Allmennaksjelovens § 1-3. Likt med erververnes egne aksjer/egenkapitalbevis anses slike som eies av 

nærmere bestemte nærstående, se Finansforetaksloven § 6-5. Tillatelse kan gis dersom erververen er ”egnet” til 

å eie den andel meldingen gjelder. Ved avgjørelsen om tillatelse skal gis, skal det ses hen til behovet for å sikre 

forsvarlig og betryggende ledelse av finansforetaket og dennes virksomhet. Videre skal det i betraktning av den 

grad av innflytelse som erververen som eier vil kunne utøve i foretaket etter ervervet, foretas en vurdering av 

erververens egnethet som innehaver av sin samlede eierandel etter ervervet, og av om ervervet av eierandelen 

er finansielt betryggende. Ytterligere vurderingskriterier for egnethetsvurderingen er i Finansforetaksloven § 6-3. 

Det kan settes vilkår for tillatelsen. Myndighetene har 60 arbeidsdager på seg fra fullstendig søknad mottas til å 

vurdere om tillatelse skal gis. Ved behov for ytterligere opplysninger kan fristen forlenges med opptil 30 

arbeidsdager. Dersom vedtak ikke er truffet innen fristen anses tillatelse gitt. Dersom man vil avhende en 

kvalifisert eierandel eller redusere den så meget at eierandelen deretter er mindre enn en prosentvis grense 

som er nevnt ovenfor, skal det gis melding om dette til Finanstilsynet. Dette systemet er basert på EØS-direktiver 

og er også gjennomført i de andre EØS-land. 

11.1.8 Omsettelighet av egenkapitalbevis 

Egenkapitalbevis er fritt omsettelige verdipapirer i relasjon til Verdipapirhandelloven. Kjøp og salg, pantsettelse 

m.v. reguleres i det vesentlige av samme privatrettslige lovbestemmelser som for aksjer. Det kan vedtektsfestes 

krav til samtykke ved overdragelse etter reglene i Allmennaksjeloven § 4-15, annet ledd. 

11.1.9 Indeksering 

Børsnoterte egenkapitalbevis inngår ikke i noen av de norske aksjeindeksene, men er i en egen indeks for 

egenkapitalbevis (OSEEX Egenkapitalbevisindeks). 

11.2 Lovregulering av sparebanker 

11.2.1 Generelt 

Offentlige reguleringer av sparebankenes virksomhet er hovedsakelig gitt i Finansforetaksloven og i lov 25. juni 

1965 nr. 2 om adgang til regulering av penge- og kredittforholdene. Videre har Finanstilsynet myndighet til å føre 

tilsyn med bankenes virksomhet, jf. Finanstilsynsloven. Med hjemmel i disse lovene er det gitt en rekke 

forskrifter som regulerer sparebankenes virksomhet.   
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Den tidligere direkte styringen av kredittmarkedet er nå i stor grad erstattet med indirekte styring gjennom 

likviditets- og rentepolitikk. Rammebetingelsene for ulike typer finans- og kredittinstitusjoner er i økende grad 

harmonisert, og den norske finanslovgivningen har de senere årene blitt innrettet i tråd med de regler og 

anbefalinger som gjelder ellers i Europa. Det kan forventes fremtidige endringer i den norske lovgivningen for 

finansinstitusjoner basert på den internasjonale utviklingen og Banklovkommisjonens ulike utredninger. 

Baselkomiteen la 16. desember 2010 fram nye kapital- og likviditetsstandarder for banknæringen, Basel III, som 

blant annet innebærer: 

 Skjerpede krav til ansvarlig kapital: Skillet mellom kjernekapital, som skal ta tap ved løpende drift, og 

tilleggskapital videreføres, men tilleggskapitalen skal nå ta tap "at the point of non viability" dersom 

myndighetene mener dette er nødvendig for å unngå avvikling. Det stilles også strengere krav til 

kjernekapitalen generelt og den rene kjernekapitalen spesielt. Minstekravet til ansvarlig kapital på 8 % 

av beregningsgrunnlaget suppleres med eksplisitte minstekrav til både ren kjernekapital og 

kjernekapital på hhv. 4,5 og 6 %.  

 Krav om kapitalbuffere for å dempe virkningen av økonomiske og finansielle sjokk. 

Kapitalbevaringsbufferen skal kunne dekke tap og sikre at kapitalen ikke faller under minimumskravet i 

kraftige nedgangsperioder. En motsyklisk buffer skal beskytte bankene mot ekstra store tap som kan 

oppstå som følge av perioder med sterk kredittvekst. Kapitalbevaringsbufferen skal tilsvare 2,5 % av 

beregningsgrunnlaget. Den motsykliske bufferen skal i utgangspunktet ligge i intervallet 0 til 2,5 %. 

Banker som opererer med mindre ren kjernekapital enn summen av minimumskravet og bufferkravene 

vil få restriksjoner på sin utbyttepolitikk, bonusutbetalinger og tilbakekjøp av aksjer.  

 Krav til uvektet egenkapitalandel ("leverage ratio") som et supplement til de risikovektede 

minstekravene.  

 Kvantitative likviditetskrav knyttet til indikatorene liquidity coverage ratio ("LCR") og net stable funding 

ratio (NSFR). LCR måler størrelsen på foretakets likvide aktiva i forhold til netto likviditetsbehov i en 

stressituasjon 30 dager fram i tid. NSFR måler forholdet mellom tilgjengelige og nødvendig stabil 

finansiering over en 1-årsperiode. Begge forholdstallene skal være minst 100 %. Per prospektdatoen er 

dette kravet minst 70 % for LCR. For oppfølgning av Bankens langsiktige finansiering, følges Banken opp i 

henhold til likviditetsindikator1 inntil NSFR er klart definert. 

Standardene skal gjelde fra 1. januar 2013, med overgangsbestemmelser som innebærer full gjennomføring fra 

1. januar 2019. 

I EØS-området er Baselkomiteens anbefalinger gjennomført i et nytt direktiv og en forordning. I tillegg til å 

gjennomføre Basel III innebærer CRD IV en fullharmonisering av regelverket (“single rule book”) der nasjonale 

myndigheters muligheter til å stille strengere krav nasjonalt begrenses. 

 Forordningen retter seg mot institusjonene direkte og inneholder Basel II og -III-kravene til ansvarlig 

kapital, likviditet og offentliggjøring av finansiell informasjon (pilar 3), samt bestemmelser om store 

engasjementer.  

 Direktivet gir generelle virksomhetsregler for institusjonene, herunder bestemmelser om intern risiko- 

og kapitalvurdering (ICAAP i pilar 2) og virksomhetsstyring. Direktivet regulerer også myndighetenes 

tilsynspraksis og sanksjonsmuligheter knyttet til blant annet vurderingen av institusjonenes risiko– og 

kapitalvurderingsprosess i pilar 2 (SREP), og forholdet mellom tilsynsmyndigheter i hjemland og 

vertsland. Bestemmelsene om kapitalbuffere er også plassert i direktivet. 
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De endelige tekstene ble vedtatt i Rådet 20. juni 2013. CRD IV gjelder fra 1. januar 2014, men i Norge ble de 

strengere kapitalkravene innført fra 1. juli 2013. Etter de nye norske reglene er det minstekrav til ren 

kjernekapital, kjernekapital og ansvarlig kapital. I tillegg kreves kapitalbuffere som skal oppfylles med ren 

kjernekapital som ikke er benyttet til å dekke minstekravene. Et finansforetak omfattes av de nye reglene måtte 

per 1. juli 2015 minst ha ren kjernekapitaldekning på 11 %, kjernekapitaldekning på 12,5 % og kapitaldekning på 

14,5 % for å dekke minste- og bufferkravene. Bufferkravene øker etter hvert. 

11.2.2 Årsregnskap 

Årsregnskapsforskriften er fastsatt av Finansdepartementet, og inneholder bestemmelser om plikt til å utarbeide 

årsregnskap, plikt til å avgi dette senest tre måneder etter regnskapsårets slutt og regler for innholdet av 

årsregnskapet. 

11.2.3 Interne kontrollrutiner 

Sparebankenes interne kontrollrutiner er regulert i forskrift 22. september 2008 nr. 1080 "Forskrift om 

risikostyring og internkontroll" fastsatt av Finanstilsynet og gjelder blant annet sparebanker. 

11.2.4 Krav til kapitaldekning 

Finansforetaksloven § 13-5 oppstiller et generelt krav til virksomheten, herunder at en sparebank til enhver tid 

skal oppfylle kapitalkrav som fremgår av lov og forskrift. I § 14-1 første ledd fremgår det krav om kapitaldekning 

på minimum 8 % av et nærmere bestemt beregningsgrunnlag. I forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om 

kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker mv., gis regler om minstekravene til kapitaldekningen, mens 

forskrift 1. juni 1990 nr. 435 om beregning av ansvarlig kapital for finansinstitusjoner, oppgjørssentraler og 

verdipapirforetak gir regler om beregningen av den ansvarlige kapitalen. I sistnevnte forskrift § 14 og § 15 

fremgår det nærmere hvilke poster i institusjonens balanse som kan utgjøre henholdsvis ren kjernekapital og 

kjernekapital, mens det i § 16 angis hvilke poster som tilleggskapitalen består av.  

Ved forskrift 14. desember 2006 nr. 1506 om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker mv. er det gitt 

regler om særskilt definerte metoder (IRB) for beregning av kapitalkravet. Disse metodene kan kun benyttes 

etter særskilt tillatelse fra Finanstilsynet.  

Banker som benytter IRB-metode skal i 2010 og 2011 minst ha en ansvarlig kapital som tilsvarer 80 % av 

minstekravet etter forskrift 22. oktober 1990 nr. 875 om minstekrav til kapitaldekning i finansinstitusjoner og 

verdipapirforetak og forskrift 22. juni 2000 nr. 632 om minstekrav til kapitaldekning for markedsrisiko mv. for 

kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. 

11.2.5 Beregningsgrunnlag for kapitaldekningen 

Finansforetaksloven § 14-2 gir nærmere regler om beregningsgrunnlaget for den ansvarlige kapitalen. 

Beregningsgrunnlaget for kravet til ansvarlig kapital skal tilsvare summen av beregningsgrunnlagene for 

kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. 

Beregningsgrunnlaget for kredittrisiko skal fastsettes med utgangspunkt i risikovekter etter en standardmetode 

eller med utgangspunkt i risikoparametere helt eller delvis fastsatt av institusjonen selv i henhold til en 

internbasert rating-metode (IRB). 

Beregningsgrunnlaget for markedsrisiko skal fastsettes med utgangspunkt i regler fastsatt i forskrift eller med 

utgangspunkt i interne målemetoder.  
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Beregningsgrunnlaget for operasjonell risiko kan fastsettes etter følgende alternativer; etter en basismetode 

basert på en andel av gjennomsnittlig inntekt, en sjablongmetode basert på en andel av inntekten innenfor de 

ulike forretningsområder multiplisert med en indikator for tapserfaring fastsatt av Finansdepartementet, eller en 

avansert metode basert på interne målemetoder. 

De interne risikostyringsmetodene for kredittrisiko og markedsrisiko, samt avansert metode for operasjonell 

risiko, kan bare benyttes etter tillatelse gitt av Finanstilsynet. 

11.2.6 Tap og avsetninger 

I forbindelse med overgang til IFRS ble forskrift 14. november 1991 nr. 4236 (tapsforskriften) erstattet med 

forskrift 21. desember 2004 om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner 

(utlånsforskriften), som trådte i kraft 1. januar 2005.  

Hovedprinsippene for utlånsforskriften er at utlån ved første gangs måling skal vurderes til virkelig verdi med 

tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter. Ved etterfølgende måling skal utlånet vurderes til amortisert 

kost. Nedskrivning av tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån 

har verdifall. Videre skal det foretas avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen 

vil komme til oppgjør.  

11.2.7 Andre reguleringer 

Regelverket som omfatter sparebanker regulerer også eksponering relatert til utenlandsk valuta, engasjement 

overfor enkeltkunder, eierinteresser i holdingselskap og interesser i andre selskaper. I tillegg reguleres likviditet, 

avvikling og administrasjon av banker med økonomiske problemer m.v. 

Det kan ikke åpnes gjeldsforhandling eller konkurs i sparebanker, men sparebanker som ikke kan oppfylle sine 

forpliktelser kan settes under offentlig administrasjon i henhold til regler i Finansforetaksloven kapittel 21. 

Eierandelskapitalen kan i slike tilfeller gå tapt i sin helhet. 

11.2.8 Strukturendringer i sparebanker 

11.2.8.1 Sammenslåing og deling 

Tidligere fulgte adgangen til å fusjonere og avvikle sparebanker av sparebankloven § 47, men gjennom 

endringene i Finansieringsvirksomhetsloven som trådte i kraft 1. juli 2009, ble denne bestemmelsen opphevet og 

erstattet av et nytt regelsett i Finansieringsvirksomhetslovens kapittel 2c. Disse reglene er videreført i 

Finansforetaksloven §§ 12-1 til 12-7, som inneholder bestemmelser som legger til rette for omstruktureringer i 

henhold til ulike modeller for sammenslåing og deling. Dette innebærer blant annet at det åpnes for 

strukturendringer i henhold til de såkalte Hallingdal-, Terra-, Tingvoll- og Telemarkmodellene, med enkelte 

begrensninger. 

 Hallingdalmodellen innebærer at grunnfondsbanker (tradisjonelle sparebanker) konverterer deler av 

grunnfondskapitalen til eierandelskapital. Eierandelsbevisene tilføres en finansstiftelse som følger 

reglene om sparebankstiftelser. Flere sparebanker kan ved å benytte samme modell slås helt eller delvis 

sammen. 

 Terramodellen innebærer at flere tradisjonelle sparebanker slås sammen uten at det utstedes 

egenkapitalbevis og uten etablering av finansstiftelse. I stedet fastsettes det i vedtektene en nærmere 
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fordeling av grunnfondet og overskuddet i forhold til sparebankenes kapital på 

sammenslåingstidspunktet. 

 Tingvollmodellen innebærer at en sparebanks samlede virksomhet overføres til en annen sparebank 

mot vederlag i egenkapitalbevis som legges inn i en finansstiftelse som opprettes i forbindelse med 

avviklingen av den overdragende sparebank. 

 Telemarkmodellen innebærer at to eller flere sparebanker omdannes til aksjeselskaper/ 

allmennaksjeselskaper og deretter fusjoneres etter aksje-/Allmennaksjelovens regler. Omdanningen 

gjennomføres ved at det etableres stiftelser som eier aksjene i de sammenslåtte sparebankene. 

Det følger av Finansforetaksloven § 12-1 at sammenslåing og deling av sparebanker bare kan gjennomføres etter 

tillatelse fra Finansdepartementet. Vedtak om slik sammenslåing eller deling treffes av generalforsamlingen med 

flertall som for vedtektsendring. Det kan fastsettes i vedtektene at slike vedtak i generalforsamlingen også må 

omfatte minst 2/3 av de stemmer som avgis av, eller medlemmer valgt av, eierne av egenkapitalbevis. 

11.2.8.2 Avvikling 

Finansforetaksloven §§ 12-8 til 12-12 regulerer avvikling av sparebanker. Vedtak om avvikling treffes av 

generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret skal i forkant av slikt vedtak fremlegge en 

avviklingsplan for generalforsamlingen. Vedtaket kan ikke settes i verk uten etter tillatelse gitt av 

Finansdepartementet. Dersom en sparebank skal avvikles etter at virksomheten er overdratt til en annen bank, 

skal egenkapitalen etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere stiftelser. 

11.2.8.3 Omdanning til aksjeselskap 

Finansforetaksloven §§ 12-13 til 12-18 regulerer sparebankenes mulighet for omdanning til aksjeselskap eller 

allmennaksjeselskap. Regelverket åpner for at en sparebank kan omdanne seg til aksjeselskap eller 

allmennaksjeselskap etter tillatelse gitt av Finansdepartementet. En stiftelsesmodell legges til grunn ved 

omdanning av en sparebank til aksjebank. De viktigste punktene i loven kan i korte trekk oppsummeres i 

følgende punkter: 

 Aksjer for den andel som tilsvarer eierandelen til sparebankens fond overføres til en stiftelse som skal 

benytte ordet ”sparebankstiftelse” i sitt foretaksnavn. 

 Stiftelsen skal være helt uavhengig av banken. 

 Stiftelsen skal ha ”et langsiktig og stabilt formål med sitt eierskap”. 

 Salg av stiftelsens aksjer krever 2/3 flertall fra generalforsamlingen i stiftelsen. 

 Stiftelsen kan dele ut deler av årlig overskudd til allmennyttige formål. 

Under forutsetning av at stiftelsens eierskap overstiger 10 %, kan aksjeselskapet benytte sparebank i sitt 

firmanavn. 

Adgangen til å omdanne til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap vil i praksis være begrenset da det ved 

vurderingen av om det skal gis tillatelse blant annet skal legges vekt på at sparebanker som hovedregel bør være 

organisert som vanlig sparebank eller sparebank med eierandelskapital. 

11.2.9 Finans- og sparebankstiftelser 

Samtidig med ikrafttredelsen av de nye reglene i Finansieringsvirksomhetsloven kapittel 2b og 2c, omtalt over, 

ble det gjennom nytt kapittel 2d i Finansieringsvirksomhetsloven innført regler om finans- og sparebankstiftelser 

som vil komme til anvendelse på stiftelser som etableres i forbindelse med strukturendringer, jf. dette punkt. 
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Disse reglene er med noen forenklinger videreført i Finansforetaksloven §§ 12-19 til 12-26. Stiftelsens 

virksomhet skal i all hovedsak være begrenset til forvaltning av egenkapitalbevis eller aksjer som ble tilført 

stiftelsen i forbindelse med opprettelsen og midler som mottas som utbetaling på egenkapitalbevis eller aksjer, 

herunder eierandeler ervervet ved ombytting av slike eierandeler. Stiftelsen vil selv kunne utstede 

egenkapitalbevis. 

11.2.10 Tilsyn, soliditets- og likviditetsvern vedrørende norske banker 

Det er flere offentlige myndigheter som har ansvaret for å ha tilsyn med regelverket som gjelder for 

finansinstitusjoner (banker, forsikringsselskaper og finansieringsforetak).   

11.2.11 Finansdepartementet 

En av Finansdepartementets hovedoppgaver er regulering av finansmarkedene. Finansdepartementet har i 

betydelig grad fått delegert myndighet til å fastsette forskrifter og fatte vedtak i medhold av finansforetaksloven 

(tidligere sparebankloven) og andre lover som regulerer finansinstitusjoner. Finansforetaksloven regulerer 

viktige spørsmål om en sparebanks drift, blant annet krav til kapitaldekning. Finansdepartementet har 

myndighet til å tilbakekalle konsesjon til å drive bankvirksomhet ved alvorlige brudd på gjeldende lover og 

forskrifter. Det kreves tillatelse fra Finansdepartementet eller Finanstilsynet for at en bank skal kunne 

gjennomføre endringer av en viss betydning, slik som utstedelse av egenkapitalbevis eller nedsettelse av 

grunnfondskapitalen eller eierandelskapitalen, overføring av virksomhet til annen institusjon, nedlegging av 

virksomheten, omdanning til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap eller oppkjøp av annen bank.  

To hovedhensyn bak konsesjonsreglene er sikring av konkurranse i finansmarkedene og ivaretakelse av 

enkeltinstitusjoners soliditet. 

11.2.12 Finanstilsynet 

Finanstilsynet gir konsesjon til å drive bankvirksomhet og har primæransvaret for å overvåke og føre tilsyn med 

banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, forvaltningsforetak for verdipapirfond, 

eiendomsmeglere, inkassoforetak, revisorer, regnskapsførere, forsikringsmeglere og morselskap i finanskonsern. 

Hovedoppgaven til Finanstilsynet er å bidra til at de institusjoner det skal føre tilsyn med opererer på en 

hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med gjeldende regelverk og institusjonenes formål og vedtekter. 

Tilsynet med institusjonene skjer blant annet ved at Finanstilsynet vurderer de styrings og kontrollfunksjonene 

selskapene etablerer og går igjennom regnskaper og annen dokumentasjon som rapporteres. Endringer i 

vedtektene til finansforetak som Finanstilsynet har tilsyn med, skal godkjennes av Finanstilsynet. 

Finansdepartementet overvåker Finanstilsynets virksomhet. Enkeltvedtak fattet av Finanstilsynet kan påklages til 

Finansdepartementet. Når Finansdepartementet behandler saker som gjelder finansmarkedet, er det vanlig å be 

om uttalelse fra Finanstilsynet før avgjørelse blir tatt. Finanstilsynet avgir hvert år en årsrapport til 

Finansdepartementet om sin virksomhet. Rapporten legges frem for Stortinget ved den årlige kredittmeldingen.   

11.2.13 Norges Bank 

Norges Bank er landets sentralbank og skal være utøvende og rådgivende organ for penge-, kreditt- og 

valutapolitikken. Den skal utstede pengesedler og mynter, fremme et effektivt betalingssystem innenlands og 

overfor utlandet samt overvåke penge-, kreditt- og valutamarkedene. Sentralbanken ivaretar dermed viktige 

oppgaver overfor bankvesenet og skal bidra til stabile og effektive finansmarkeder og betalingssystemer. Som et 

virkemiddel kan Norges Bank yte likviditetslån, gjøre innskudd i bankene og gi annen kreditt til 
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forretningsbanker. Når særlige forhold tilsier det, kan sentralbanken også gi kreditt til andre på spesielle vilkår. 

Norges Bank utfører dessuten markedsoperasjoner i pengemarkedet. 

11.2.14 Bankenes sikringsfond 

I henhold til Finansforetaksloven kapittel 19 skal enhver sparebank og forretningsbank være medlem av 

Bankenes sikringsfond. Bankenes sikringsfond er regulert gjennom Finansforetaksloven. Sikringsfondets formal 

er gjennom en lovbestemt innskuddsgarantiordning å sikre innskuddsforpliktelsene til sparebanken og 

forretningsbanken. Fondet kan også yte støtte til et medlem av fondet under bestemte vilkår. Sikringsfondet er 

ment å dekke tap som innskytere har på sine innskudd i en medlemsinstitusjon etter nærmere regler i loven. 

Fondets øverste myndighet er generalforsamlingen der hver medlemsbank kan møte med én representant, som 

har én stemme, uavhengig av den enkelte banks størrelse. Fondets virksomhet ledes av et styre på syv 

medlemmer. Fem medlemmer, med personlige varamedlemmer velges av generalforsamlingen hvor det skal 

legges vekt på hensynet til en balansert representasjon fra banker av forskjellig størrelse og karakter. Ett 

medlem med varamedlem oppnevnes av henholdsvis Norges Bank og Finanstilsynet. 

Årlig innbetaling av medlemsavgift til Bankenes sikringsfond er fastsatt til summen av 1,0 promille av samlet 

innskudd og 0,5 promille av beregningsgrunnlaget for kapitaldekningskravet med de unntak som følger av loven. 

Inntil Bankenes sikringsfond har bygget opp en ansvarlig kapital som tilsvarer summen av 1,5 % av samlede 

innskudd hos medlemmene og 0,5 % av summen av beregningsgrunnlagene for kapitaldekningskravene for de 

institusjonene som er medlemmer, skal restbeløpet dekkes ved garantier fra medlemsbankene, fordelt 

forholdsmessig på samme måte som det enkelte medlems plikt til å svare avgift til fondet etter lovens § 19-6. 
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12 SKATTEMESSIGE FORHOLD  

12.1 Innledning 

Redegjørelsen nedenfor av enkelte skattemessige forhold er basert på gjeldende norsk lovgivning per dato for 

dette Prospektet. Redegjørelsen er av generell karakter, og gir ikke en uttømmende beskrivelse av alle de 

aktuelle skattebestemmelser som kan være relevante. Redegjørelsen tar heller ikke sikte på å være noen juridisk 

eller skattemessig rådgivning rettet mot enkelte skattytere. Investorer kan være underlagt spesielle 

bestemmelser, og oppfordres generelt til å konsultere egne skatterådgivere for å klarlegge sin skatteposisjon. 

12.2 Generelt 

Som hovedregel skattlegges aksjeselskaper og likestilte selskaper og sammenslutninger som egne 

skattesubjekter, etter reglene om aksjeselskaper. Sparebanker regnes som likestilt selskap og sammenslutning 

etter Skatteloven § 10-1, jf. § 2-2 første ledd. Likeledes behandles egenkapitalbevis i sparebanker skattemessig i 

hovedsak på samme måte som aksjer. Sparebanken kan ikke kreve fradrag i skattepliktig inntekt for utdelt 

utbytte på egenkapitalbevis. 

12.3 Beskatning av investorer skattemessig hjemmehørende i Norge 

12.3.1 Utbytte av egenkapitalbevis og gevinst ved realisasjon av egenkapitalbevis eller tegningsretter i 

Banken 

12.3.1.1 Egenkapitalbeviseiere som er omfattet av Fritaksmetoden 

Egenkapitalbevisinntekt, det vil si utbytte av egenkapitalbevis og gevinst ved realisasjon av egenkapitalbevis 

(eller ved likvidasjon av Banken), er omfattet av Fritaksmetoden. Fritaksmetoden gjelder blant annet for 

aksjeselskap, allmennaksjeselskap, sparebank og annet selveiende finansieringsforetak, gjensidig 

forsikringsselskap, samvirkeforetak, aksjefond, stiftelse, interkommunalt selskap, selskap mv. som er heleid av 

stat, kommune og fylkeskommune ("Kvalifiserende Subjekter"). I henhold til Fritaksmetoden skal 3 % av utbytte 

beskattes som alminnelig inntekt (25 % flat sats), hvilket gir en effektiv skattesats på 0,75 %. Gevinst ved 

realisasjon er i sin helhet unntatt fra beskatning, og tap ved realisasjon er tilsvarende ikke fradragsberettiget. 

Kostnader som Kvalifiserende Subjekter har hatt til megler eller lignende i forbindelse med erverv og realisasjon 

av egenkapitalbevis kommer derfor ikke til fradrag skattemessig. 

Det samme gjelder utbytte og gevinst for egenkapitalbeviseier som er deltakerlignet selskap (ansvarlige 

selskaper, kommandittselskaper mv.). 

Tegningsretter med underliggende objekt som er omfattet av fritaksmetoden er også omfattet av 

fritaksmetoden. Gevinst ved salg eller gevinst/tap ved kjøp og salg av tegningsretter er således også omfattet av 

fritaksmetoden for Kvalifiserende Subjekter. 

12.3.1.2 Egenkapitalbeviseiere som er omfattet av Aksjonærmodellen 

Aksjonærmodellen gjelder for personlige egenkapitalbeviseiere ("Personlige Eiere"), og hjemler skatteplikt for 

utbytte av egenkapitalbevis og gevinster ved realisasjon av egenkapitalbevis utover et såkalt skjermingsfradrag. 

Motsvarende vil et tap være fradragsberettiget i alminnelig inntekt. 

Skjermingsfradraget beregnes for hvert enkelt egenkapitalbevis eiet per 31. desember i inntektsåret, ved å 

multiplisere egenkapitalbevisets kostpris med en skjermingsrente som fastsettes årlig av Finansdepartementet 
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og er ment å tilsvare en risikofri rente. Utbytte og gevinst utover skjermingsfradraget, oppjusteres med en faktor 

på 1,15, skattlegges med en skattesats på 25 % (effektiv skattesats på 28,75 %), uavhengig av hvor lenge den 

Personlige Eieren har eid det enkelte egenkapitalbevis og hvor mange egenkapitalbevis vedkommende eier 

totalt. Ubenyttet skjermingsfradrag kan fremføres og tillegges skjermingsgrunnlaget, og vil således redusere 

beskatningen av fremtidig utbytte og/eller gevinst. Ubenyttet skjerming/skjermingsgrunnlag kan ikke 

fradragsføres ved tap. Skjermingsfradrag i realisasjonsåret tilordnes ny eier. 

Dersom en investor eier flere egenkapitalbevis i samme bank eller selskap, vil det først ervervede 

egenkapitalbevis bli ansett realisert først (først inn først ut – prinsippet). 

Kostnader som Personlig Eier har hatt til megler eller lignende i forbindelse med erverv og realisasjon av 

egenkapitalbevis, kan ikke føres direkte til fradrag i investors alminnelige inntekt i realisasjonsåret, men skal 

aktiveres og inngå som en del av egenkapitalbevisets inngangsverdi/kostpris. 

Dersom en Personlig Eier flytter til utlandet og ikke lenger er skattemessig bosatt i Norge, vil han bli skattepliktig 

som om egenkapitalbevisene var realisert siste dag før skattyteren anses bosatt i tilflyttingslandet i henhold til 

Skatteloven eller skatteavtale med tilflyttingslandet, jf. Skatteloven § 10-70. Utgangsverdien settes til 

markedsverdien ved utflyttingen. Utflyttingsskatten kommer kun til anvendelse dersom netto gevinst samlet 

overstiger NOK 500.000. Det gis utsettelse med betalingen av utflyttingsskatten såfremt skattyter stiller 

betryggende sikkerhet for betalingsforpliktelsen. Det gis automatisk utsettelse når skattyter flytter til en stat 

innenfor EØS hvor Norge i medhold av folkerettslig overenskomst kan kreve informasjon og bistand til 

innfordring. Den beregnede skatten kan korrigeres eller bortfalle som følge av begivenheter som inntrer etter 

utflyttingen, f. eks. hvis egenkapitalbevisene realiseres til en lavere verdi enn beregnet ved utflyttingen. 

Hvis en Personlig Eier selger en mottatt tegningsrett, vil en gevinst være skattepliktig som ved et salg av 

egenkapitalbevis. Ved kjøp av en tegningsrett vil kjøpesummen, herunder omkostninger, anses som den 

Personlige Eierens inngangsverdi. Inngangsverdien kan fradras ved et senere gevinst/tapsoppgjør ved salg av 

tegningsretten, eller tillegges egenkapitalbevisets inngangsverdi ved tegning. 

12.3.2 Formuesskatt 

Egenkapitalbevis er skattepliktig formue hos de eiere som etter de generelle regler er pliktige til å betale 

formuesskatt. 

Egenkapitalbevis verdsettes til antatt salgsverdi per 1. januar i ligningsåret. 

Maksimal formuesskattesats er 0,85 %. Innslagspunktet for formueskatt er NOK 1 400 000. 

Norske aksjeselskaper og de fleste likestilte selskaper er fritatt for formuesskatteplikt. Det samme gjelder 

kommuner og fylkeskommuner med de begrensinger som følger av Skatteloven § 2-5. 

12.3.3 Ansattemisjon 

Det gjelder særskilte skatteregler for ansattes tegning av aksjer i selskapet de arbeider i. Den fordel som oppnås 

ved at ansatte tegner egenkapitalbevis til underpris er som hovedregel skattepliktig fordel vunnet ved arbeid. 

Det samme gjelder styremedlemmer som får tegne som følge av sine styreverv. Fordelen utgjør som hovedregel 

differansen mellom markedsverdi for egenkapitalbeviset på ervervstidspunktet og det den ansatte har betalt for 

egenkapitalbeviset.  
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Fordelen vil skattlegges som om den ansatte har mottatt lønn. Fordelen skal føres til inntekt det året 

egenkapitalbevisene mottas, dvs. i 2016. Fordelen er en trekkpliktig naturalytelse som inngår i grunnlaget for 

beregning av arbeidsgiveravgift, og skal innrapporteres. 

Når ansatte får tilbud om å tegne egenkapitalbevis i Banken til underpriskurs etter en generell ordning i 

bedriften, settes den skattepliktige fordelen til differansen mellom antatt salgsverdi redusert med 20 %, og det 

den ansatte har betalt for egenkapitalbeviset. Styremedlemmer som ikke er ansatte, omfattes ikke av denne 

særskilte rabattregelen. 

Reduksjonen i den skattepliktige fordelen kan ikke overstige NOK 1 500 per år for hver personansatt. Det er 

således et tak for hvor stor fordelen kan være. Reglene gjelder tilsvarende hvor ansatt i datterselskap erverver 

egenkapitalbevis til underkurs i morselskap. 

Inngangsverdien for egenkapitalbevis kjøpt av ansatte til underpriskurs er egenkapitalbevisets fulle 

omsetningsverdi på tidspunktet for den ansattes erverv. Dette gjelder selv om den ansattes fordel er satt til 

omsetningsverdi redusert med 20 %. 

12.4 Beskatning av investorer skattemessig hjemmehørende i utlandet 

Dette avsnittet oppsummerer kort norske skatteregler som er relevante for egenkapitalbeviseiere som ikke er 

skattemessig hjemmehørende i Norge ("Utenlandske Eiere"). Den potensielle skatteplikten for Utenlandske 

Eiere i det landet hvor disse er skattemessig hjemmehørende, vil bero på skattereglene i vedkommende land 

samt en eventuell skatteavtale mellom Norge og det aktuelle landet. 

12.4.1 Utbytte av egenkapitalbevis 

Utbytte utdelt til Utenlandske Eiere, både personlige eiere og selskaper, er som utgangspunkt og hovedregel 

gjenstand for 25 % kildeskatt i Norge dersom ikke annet fremgår av skatteavtale mellom Norge og en annen stat, 

eller mottakeren er dekket av de særlige bestemmelsene om egenkapitalbeviseier hjemmehørende i EØS-

området (se nedenfor). Dersom egenkapitalbeviseieren er skattemessig hjemmehørende i en stat som Norge har 

inngått skatteavtale med, vil kildeskatten normalt være redusert til 15 % eller mindre. Når den Utenlandske 

Eieren er å anse som et deltakerlignet selskap vil den skattemessige behandlingen bero på den skattemessige 

behandlingen av de bakenforliggende eierne. 

Utbytte til personlige egenkapitalbeviseiere som er skattemessig hjemmehørende innenfor EØS-området er 

gjenstand for norsk kildeskatt med ordinær sats 25 % eller eventuelt lavere som fremgår av skatteavtale mellom 

Norge og en annen stat. Slike egenkapitalbeviseiere kan imidlertid individuelt søke norske skattemyndigheter 

om refusjon av kildeskatt, i den utstrekning 25 % skatt av utbyttet fratrukket skjermingsfradrag (se ovenfor) er 

lavere enn kildeskatten etter den sats som følger av skatteavtale. 

Utenlandske egenkapitalbeviseiere som tilsvarer Kvalifiserende Subjekter som nevnt over, og som er 

skattemessig hjemmehørende innenfor EØS-området er, uavhengig av skatteavtale, unntatt fra norsk 

kildebeskatning av utbytte av egenkapitalbevis, forutsatt at mottaker av utbyttet er den egentlige eier av 

utbyttet og i tillegg er reelt etablert i en EØS-stat og også driver reell økonomisk virksomhet der. 

Ansvaret for å trekke en eventuell kildeskatt påligger Banken, og trekk skal skje før utbetaling av (netto) utbytte 

finner sted fra Banken til en Utenlandsk Eier. Utenlandske Eiere som har betalt kildeskatt med en høyere sats 

enn hva som følger av norsk internrett eller skatteavtale mellom Norge og den aktuelle stat, kan søke norske 

skattemyndigheter om refusjon av det overskytende kildeskattebeløp. 
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Dersom utbytte utbetales til egenkapitalbeviseiere skattemessig hjemmehørende i utlandet, som driver 

virksomhet i Norge, og egenkapitalbevisene er tilknyttet virksomheten i Norge, skal utbyttet beskattes etter de 

samme regler som for egenkapitalbeviseiere hjemmehørende i Norge, se ovenfor. 

Utenlandske Eiere bør konsultere sine egne skatterådgivere vedrørende mulig skatteavtales regler om kildeskatt 

samt mulig adgang til refusjon av kildeskatt. 

12.4.2 Realisasjon av egenkapitalbevis 

Egenkapitalbeviseier som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge, vil som hovedregel ikke være 

skattepliktig til Norge for gevinst ved realisasjon av egenkapitalbevis. Skatteplikt til Norge for gevinst knyttet til 

realisasjon av egenkapitalbevis vil likevel oppstå dersom egenkapitalbevisene har vært eiet i tilknytning til 

næringsvirksomhet utøvet av vedkommende egenkapitalbeviseier i Norge. Gevinst ved realisasjon vil i så fall skje 

etter de samme regler som gjelder for egenkapitalbeviseiere hjemmehørende i Norge, se ovenfor. Skatteplikten 

til Norge som følger av norsk intern rett, kan være begrenset i skatteavtale mellom Norge og den stat hvor 

vedkommende aksjonær er skattemessig hjemmehørende. 

12.4.3 Realisasjon av tegningsretter 

Hvis en egenkapitaleier som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge mottar tegningsretter og realiserer 

disse, vil beskatningen ved gevinst være lik som for realisasjon av egenkapitalbevis. Det samme gjelder ved kjøp 

og salg av tegningsrettigheter. 

12.4.4 Formuesskatt 

Utenlandske Eiere er ikke formuesskattepliktig til Norge for sine egenkapitalbevis i norsk sparebank, med mindre 

egenkapitalbeviseieren er en fysisk person og egenkapitalbevisene eies i virksomhet som vedkommende utøver 

eller deltar i Norge. 
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13 DOKUMENTER TIL GJENNOMSYN OG DOKUMENTER INNTATT VED HENVISNING 

13.1 Dokumenter til gjennomsyn 

Alle dokumenter som det henvises til i dette Prospektet er tilgjengelig for fysisk inspeksjon hos Grong Sparebank 

på følgende adresse i minst tolv måneder fra Prospektets dato: 

Grong Sparebank 

Sundspetvegen 2 

7870 Grong 

 

Fysiske eksemplarer av følgende dokumenter (eller kopier av disse) kan innhentes vederlagsfritt i:  

 Bankens stiftelsesdokument og vedtekter 

 Bankens årsrapporter for 2013, 2014 og 2015, herunder revisors beretninger 

 Bankens kvartalsrapporter for 2. kvartal i 2015 og 2016 

 Årsrapporter for Bankens datterselskaper for 2014 og 2015 
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13.2 Dokumenter inntatt ved henvisning 

Alle årsrapporter og delårsrapporter i Grong Sparebank er publisert på bankens internettside, www.grong-

sparebank.no/ Historisk finansiell informasjon i form av årsrapporter og delårsrapporter fra Grong Sparebank er 

også publisert via meldinger til Oslo Børs og kan lastes ned fra www.newsweb.no. 

Tabellen nedenfor lister opp dokumenter som er inntatt ved henvisning og er tilgjengelige på Bankens 

internettside www.grong-sparebank.no.  

Kapittel i 

Prospektet 

Informasjonskrav 

for Prospektet 
Referansedokument og web-adresse 

Side-

henvisning i 

referanse-

dokumentet 

Kapittel 6 og 8 Historisk 

finansiell 

informasjon 

(Vedlegg I, punkt 

19 og 20.1) 

 

Årsregnskap med noter for regnskapsåret som endte 31. 

desember 2015: 

Resultatregnskap: 

Balanse  

Kontantstrøm 

Noter 

http://www.newsweb.no/newsweb/attachment.do?nam

e=Grong_Sparebank_aarsrapport_2015.pdf&attId=14607

1 

 

Årsregnskap med noter for regnskapsåret som endte 31. 

desember 2014: 

Resultatregnskap: 

Balanse  

Kontantstrøm 

Noter 

http://www.newsweb.no/newsweb/attachment.do?nam

e=Grong_Sparebank_Aarsrapport_2014.pdf&attId=1331

92 

 

Årsregnskap med noter for regnskapsåret som endte 31. 

desember 2013: 

Resultatregnskap: 

Balanse  

Kontantstrøm 

Noter 

http://www.newsweb.no/newsweb/attachment.do?nam

e=GS-%c3%85rsrapport2013.pdf&attId=120425 

 

Kvartalsrapport for Q2 2016 

Resultatregnskap: 

Balanse  

 

 

s. 23-24 

s. 25-26 

s. 63 

s. 29-70 

 

 

 

 

 

 

s. 15-16 

s. 17-18 

s. 51 

s. 19-58 

 

 

 

 

 

 

s. 16-17 

s. 18-19 

s. 41 

s. 20-46 

 

 

 

 

 

s. 7 

s. 8 
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http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageI

d=406283 

Kvartalsrapport for Q2 2015 

Resultatregnskap: 

Balanse  

http://www.newsweb.no/newsweb/attachment.do?nam

e=Kvartalsrapport_2Q_2015_Grong_Sparebank.pdf&attI

d=138938 

 

 

s. 7 

s. 8 

 

 

 

Kapittel 8 Revisors 

beretning 

(Vedlegg I, punkt 

20.4.1) 

Revisors beretning for 2015: 

http://www.newsweb.no/newsweb/attachment.do?nam

e=Grong_Sparebank_aarsrapport_2015.pdf&attId=14607

1 

 

Revisors beretning for 2014: 

http://www.newsweb.no/newsweb/attachment.do?nam

e=Grong_Sparebank_Aarsrapport_2014.pdf&attId=1331

92 

 

Revisors beretning for 2013: 

http://www.newsweb.no/newsweb/attachment.do?nam

e=GS-%c3%85rsrapport2013.pdf&attId=120425 

 

s. 64-65 

 

 

 

 

s. 52-53 

 

 

 

 

s. 42-43 
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14 DEFINISJONER, LOVER OG FORSKRIFTER  

14.1 Definisjoner 

Banken eller Morbanken Grong Sparebank  

Betalingsdatoen 7. september 2016 

Diskvalifiserte 

Egenkapitalbeviseiere 

Eksisterende Egenkapitalbeviseiere som bor i jurisdiksjoner hvor 

Prospektet ikke kan distribueres og/eller med lovgivning som, etter 

Bankens vurdering, forbyr eller på annen måte begrenser retten til å 

tegne egenkapitalbevis i Emisjonen 

Egenkapitalbevisbrøken Eierandelskapitalens andel av totalkapitalen i Banken. 

Eksisterende 

Egenkapitalbeviseiere 

Bankens egenkapitalbevisseiere slik de fremkommer i VPS per 

utløpet av 7. juni 2016 

Emisjonen Emisjonen som beskrevet i dette Prospekt vedrørende utstedelsen av 

900 000 Nye Egenkapitalbevis. 

Fremtidsrettede uttalelser Som definert under punkt 3.3. 

Hvitvaskingslovgivningen Hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften 

av 13. mars 2009 nr. 302. 

IASB International Accounting Standards Board. 

Konsernet Banken og dens datterselskaper. 

Kvalifiserende Subjekter Subjekter fritaksmetoden gjelder for, blant annet aksjeselskap, 

allmennaksjeselskap, sparebank og annet selveiende 

finansieringsforetak, gjensidig forsikringsselskap, samvirkeforetak, 

aksjefond, stiftelse, interkommunalt selskap, selskap mv. som er 

heleid av stat, kommune og fylkeskommune. 

LCR Liquidity Coverage Ratio 

LTV Loan til verdi (Loan to value) 

Nye Egenkapitalbevis Egenkapitalbevisene Banken vil utstede gjennom Emisjonen 

Personlige Eiere Personlige eiere av egenkapitalbevis som aksjonærmodellen gjelder 

for. 

Prospektet Dette prospektet med vedlegg. 

Registreringsdatoen Egenkapitalbeviseiere som er registrert i Bankens 

egenkapitalbeviseierregister i VPS ved utløpet av 7. juni 2016. 

Tegningsblanketten Tegningsblanketten vedlagt dette Prospektet. 

Tegningskursen Tegningskursen per Nytt Egenkapitalbevis, NOK 104 

Tegningsperiode Tegningsperioden i Emisjonen løper fra og med 15. august 2016 til og 

med 2. september 2016 kl. 15.00 norsk tid 
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Tegningsrettene De inntil 900 000 omsettelige tegningsrettene som utstedes i 

Emisjonen som hver gir rett til å tegne og bli allokert ett Nytt 

Egenkapitalbevis.  

Tilrettelegger Norne Securities AS 

Utenlandske Eiere Egenkapitalbeviseiere som ikke er skattemessig hjemmehørende i 

Norge. 

 

14.2 Relevante lover og forskrifter 

Allmennaksjeloven Lov av 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper 

Banksikringsloven Lov av 6. desember 1996 nr.75 om sikringsordninger for banker, 

forsikringsselskapenes garantiordninger og offentlig administrasjon 

m.v. av finansinstitusjoner 

Finansavtaleloven Lov av 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag 

Finansforetaksloven Lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern 

Forskrift om låneadgang i 

Norges Bank 

 

Forskrift 25. april 2001 nr. 473 om bankers adgang til lån og innskudd 
i Norges Bank m.v. 

Forskrift om opplysningsplikt 

ved tilbud om kjøp av 

sammensatte produkter 

 

Forskrift av 25. september 2006 nr. 1317 om opplysningsplikt ved 
tilbud om kjøp av sammensatte produkter 

Egenkapitalbevisforskriften Forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, 
kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper 

Hvitvaskingsloven og 

hvitvaskingsforskriften 

Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og 
terrorfinansiering mv. og forskrift av 13. mars 2009 nr. 302 om tiltak 
mot hvitvasking og terrorfinansiering mv 

Sparebankloven Lov av 24. mai 1961 nr. 1 om sparebanker (nå opphevet) 

Verdipapirhandelloven Lov av 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel 

Finansforetaksloven Lov av 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (i kraft 

fra 1. januar 2016) 
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VEDTEKTER 
for 

Grong Sparebank  
Vedtatt av Grong Sparebanks generalforsamling 29. februar 2016. 
 
KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 
 
§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor 
 
Grong Sparebank - opprettet den 7.april 1862, sluttet seg den 8.august 1973 sammen med Lierne 
Sparebank - opprettet den 2.desember 1898, og sluttet seg den 12.11.2006 sammen med Verran 
Sparebank – opprettet 7. desember 1907.  

 
Grong Sparebank har sitt forretningskontor i Grong kommune. 
 
 
§ 1-2. Formål 
 
Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at 
sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver 
tid gitte konsesjoner. 
 
 
KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL 
 
§ 2-1 Grunnfondet 
 
Sparebankens opprinnelige grunnfond kr.299,58 var gitt som gave og rentefrie lån fra Grong med 
kr.131,58, Høylandet kr.90,- og Harran med kr.78,-. 

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt. 

Lierne Sparebanks opprinnelige grunnfond kr.2.400,- var innbetalt av private bidragsytere. 

Grunnfondet er tilbakebetalt. 

Verran Sparebanks opprinnelige grunnfond kr. 3.000,- var innbetalt av kjøpmann Jakob Brekke og 
lensmann Johan P. Aune. Grunnfondet er tilbakebetalt. 

Stiftere har ikke rett til utbytte av virksomheten. 
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§ 2-2 Eierandelskapital 
 
Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal 
være registrert i Verdipapirsentralen. 
 
Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 90 mill. fordelt på 900.000  egenkapitalbevis 
pålydende kr 100 fullt innbetalt. 
 
 Særlige eierbeføyelser for egenkapitalbeviseiere 

Banken har fastsatt at det i tillegg til flertall som for vedtektsendringer i 
generalforsamlingen, også kreves minst 2/3 flertall av de stemmer som avgis av de eiere som 
er valgt av egenkapitalbeviseierne. Dette skal gjelde følgende saker: 

- Erverv av egne egenkapitalbevis  
- Nedsettelse av eierandelskapitalen 
- Forhøyelse av egenkapitalbevis 
- Utstedelse av tegningsretter 
- Lån med rett til å kreve egenkapitalbevis utstedt  
- Fullmakt til styret til å utstede nye egenkapitalbevis 

  

 

 
KAP 3. GENERALFORSAMLING 
 
§ 3-1 Generalforsamling 
 
Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.  
 
Generalforsamlingen skal ha 17 medlemmer med 9 varamedlemmer. 
 
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke 
anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver. 
 
 
§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning 
 
5 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder. 
 
4 medlemmer velges av det offentlige. 
 
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. 
 
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis. 
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§ 3-3 Valg til generalforsamlingen 
 
Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen. 
 
Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.  
 
Ved forfall fra medlemmer valgt av det offentlige og kunder, innkalles varamedlemmer valgt 
blant Grong Sparebank sine kunder. 
 
§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til generalforsamlingen 
 
Grong Sparebanks myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer 
til sparebankens generalforsamling. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke 
følger av loven eller vedtektene. 
 
Grong Sparebanks kunder kan velges som medlem til sparebankens generalforsamling og 
som varamedlem for kundene og offentlig valgte representanter til generalforsamlingen. 
 
 
§ 3-5 Medlemmer til generalforsamling valgt fra det offentlige 
 
Kommunestyrene i Grong, Lierne og Inderøy kommune  velger henholdsvis 2 - 1 - 1-
medlemmer  til generalforsamlingen. 
 
 
§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen 
 
De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til 
sparebankens generalforsamling. 
 
De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens 
generalforsamling som representant for de ansatte. 
 
 
§ 3-7 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i generalforsamlingen 
 
Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiernes 
medlemmer til sparebankens generalforsamling.  
 
Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens 
generalforsamling. 
 
”Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker mv.” av 29. juni 2009, gjelder for 
egenkapitalbeviseiernes valg. 
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§ 3-8 Innkalling til generalforsamling  
 
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.  
 
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort 
tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at 
dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også 
dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. 
Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder 
saker som skal behandles på generalforsamlingen.  
 
 
§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen  
 
Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.  
 
Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre 
noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen 
slutter seg til. 
Det er satt særlige eierbeføyelser for egenkapitalbevis eierne i § 2.2. 
 
 
§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver 
 
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres: 

 Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år. 

 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning, herunder disponering av 
overskudd/utdeling av utbytte. 

 Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. 
 
Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte. 
 
Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital treffes av 
generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. 
 
 
KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE 
 
§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver 
 
Styret består av 7 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 5  medlemmer og 1 
varamedlem velges av generalforsamlingen,  og 2 medlemmer og 1 varamedlem velges av de 
ansatte.  
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Styrets leder og nestleder velges særskilt for 1 år. 
 
Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. 
 
Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter. 
 
Styret kan oppnevne underutvalg. 
 
 
§ 4-2 Daglig leder 
 
Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret. 
 
Daglig leders oppgaver følger av lov, forskrifter og instruks vedtatt av styret. 
 
 
 
KAP. 5 VALGKOMITE 
 
§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning  
 
Generalforsamlingen velger en  (1) valgkomite blant generalforsamlingens  medlemmer. 
Komiteen skal bestå av 4 medlemmer og 4 varamedlemmer. Medlemmer og 
varamedlemmer velges for 2 år om gangen. Valgkomiteen skal ha representanter fra alle 
grupper som er representert i generalforsamlingen. Ansattes representant i valgkomiteen 
utpekes av og blant de ansatte. 

 

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid 
 
Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite. 
 
Valgkomiteen skal foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor. 
 
Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen. 
 
§ 5-3 Valgkomite for valg av eiere av egenkapitalbevis til representanter i  
generalforsamlingen 
 
Egenkapitalbeviseierne velger på egenkapitalbeviseiermøte en valgkomite. Valgkomiteen 
skal ha 3 medlemmer og 2 varamedlemmer. Minst 1 av medlemmene og varamedlemmene 
må være medlem av generalforsamlingen.  Bestemmelsene i § 5-1, om valgperiode gjelder 
tilsvarende. 
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KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD 
 
§ 6-1 Anvendelse av overskudd 
 
Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges 
til bankens fond.  
 
 
§ 6-2 Inndekning av underskudd 
 
Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved 
forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den 
eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder 
utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring 
fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse 
av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.] 
 
 
KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER 
 
§ 7-1 Vedtektsendringer 
Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre 
vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. 
 
Det er vedtatt særlige eierbeføyelser for egenkapitalbeviseiere, jfr. §2-2 
 
KAP 8. AVVIKLING 
 
§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken 
Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om 
avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer. 
 
§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling 
Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle 
forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser. 
 



GRONG SPAREBANK – TEGNINGSBLANKETT      VEDLEGG II 
Garantert fulltegnet fortrinnsrettsemisjon august - september 2016. ISIN NO 001 0769839   
 

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS - TEGNINGSBLANKETT 
 

Vilkårene for den garanterte fortrinnsrettsemisjonen av 900 000 nye egenkapitalbevis i Grong Sparebank ("Banken") vedtatt av Bankens generalforsamling 7. juni 2016 
fremgår av prospektet datert 11. august 2016 ("Prospektet"). Emisjonen medfører at Banken utsteder ny eierandelskapital på NOK 90 000 000 ved utstedelse av 900 000 
Egenkapitalbevis pålydende NOK 100 til tegningskurs NOK 104 ("Emisjonen"). Ord og uttrykk definert i Prospektet skal ha samme betydning og innhold i denne 
Tegningsblanketten. Innkallingen til og protokollen fra generalforsamling (med vedlegg) som vedtok Emisjonen, Bankens vedtekter, prospektet og Bankens årsresultat og 
årsberetning for de siste tre årene er tilgjengelig i Bankens hovedkontor i Sundspetvegen 2, 7870 Grong. 
  

Tegningsprosedyre 
Tegningsperioden løper fra og med 15. august 2016 kl 09:00 CET og til og med 2. september 2016 kl. 15.00 CET ("Tegningsperioden"). Tegning av egenkapitalbevis skjer 
ved at tegneren fyller ut denne Tegningsblankett, som må være mottatt Grong Sparebank eller Tilrettelegger før utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketten kan 
leveres i Banken eller per post til Grong Sparebank, Postboks 104, 7870 Grong, att: Johan Trapnes eller Jon Håvard Solum, e-post: emisjon@grong-sparebank.no, eller 
til Norne Securities AS per post Postboks 7801, 5020 Bergen, e-post: emisjoner@norne.no. Tegningsblanketter som mottas etter utløpet av Tegningsperioden vil ikke bli 
behandlet. Banken og Tilrettelegger kan etter eget skjønn forkaste Tegningsblanketter som er i) ufullstendige, ii) inneholder feil og/eller som iii) innebærer at tegningen er 
ulovlig. Tegneren bærer risikoen for eventuelle forsinkelser i postgang, faksforsendelser, eller andre forsinkelser i kommunikasjonen som innebærer at Tegningsblanketten 
ikke kommer frem til Banken eller Tilrettelegger innen Tegningsperiodens utløp. 
 

Tegningskurs 
NOK 104 pr. Egenkapitalbevis. 
 

Tegningsretter og øvrige tegningsbetingelser 
Bankens egenkapitalbeviseiere per utløpet av 7. juni 2016 blir tildelt omsettelige tegningsretter som, i henhold til gjeldende lov, gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt 
egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen til tegningskurs. Hver eksisterende egenkapitalbeviseier vil motta 1 tegningsrett for hvert egenkapitalbevis eiet ved utløpet av 
7. juni 2016. Hver tegningsrett, vil med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. 
Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. Tegningsretter som ikke er solgt eller benyttet til å tegne nye egenkapitalbevis før utløpet av 
tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren, og dermed være verdiløs. Tegningsrettene omsettes via Norne Securities AS. 
 
Tegningsgrunnlaget er denne Tegningsblankett samt Prospektet. Det samlede tegningsgrunnlaget betegnes i fellesskap som "Tegningsbetingelsene". Ved underskrift på 
denne Tegningsblankett bekrefter tegneren å ha mottatt Tegningsbetingelsene og tegneren bekrefter å være bundet av de betingelser som er nedfelt i disse 
Tegningsbetingelsene. Tegneren er bundet av sin tegning og den kan ikke endres eller trekkes tilbake etter mottak av Banken eller Tilrettelegger. Tegneren forplikter seg 
til å betale tegningsbeløpet, dvs. antall tegnede Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 104).  
 

Tildeling  
Tildeling av Egenkapitalbevis vil bli foretatt basert på tildelingskriteriene inntatt i Prospektet avsnitt 4.2.11. Banken og Tilrettelegger forbeholder seg retten til å avvise 
og/eller redusere den enkelte tegning, helt eller delvis i forbindelse med tildelingen. Tildeling av færre Egenkapitalbevis i Emisjonen enn det den tegnede summen tilsier 
påvirker ikke tegnerens forpliktelse til å betale for de tildelte Egenkapitalbevisene. Melding om tildeling vil bli sendt omkring 7. september 2016 med angivelse av antall 
tildelte egenkapitalbevis og Betalingsdato. 
 

Betaling 
Tilrettelegger vil automatisk foreta betaling fra tegnerens oppgitte bankkonto tilsvarende antall tildelte Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 104). 
Tegneren gir ved påtegnelse av tegningsblankett Tilretteleggeren ugjenkallelig fullmakt og instruks til å belaste bankkontoen direkte for det totale tegningsbeløpet på 
Betalingsdagen. Prosedyre for betaling av tildelte egenkapitalbevis er nærmere beskrevet i Prospektet punkt 4.2.12. Ved manglende dekning på belastningskonto vil det 
påløpe forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jfr. lov om forsinket betaling. P.t. er forsinkelsesrenten 8,50 % p.a. Ved manglende 
dekning på innbetalingsdag forbeholder Banken og Tilrettelegger seg rett til å la andre tegne de aktuelle Egenkapitalbevis eller selge disse for tegnerens regning og risiko i 
samsvar med gjeldende lov og forskrift. 
 

Ansvar og risiko 
Tegneren erkjenner at tegning av Egenkapitalbevis fullt ut skjer for egen regning og risiko og at tegneren har satt seg inn i Prospektet. Tegneren bekrefter å kunne vurdere 
risikofaktorene knyttet til en beslutning om å investere i Banken ved å tegne Egenkapitalbevis, og å være i stand til å bære den økonomiske risikoen ved, og tåle et 
fullstendig tap av, en slik investering. 
 

Hensiktsmessighetstest 
For at Tilretteleggeren skal kunne motta og behandle denne Tegningsblanketten er Tilretteleggeren i henhold til verdipapirhandelloven pålagt å gjennomføre en 
hensiktsmessighetstest av alle tegnere i Emisjonen. Tilretteleggeren skal i den forbindelse søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det 
aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I 
situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i 
samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. 
Vennligst besvar spørsmålene nedenfor: 
 

Yrkeserfaring og utdanningsnivå: 
Stilling/Yrke:______________________________________  
Utdanningsnivå:  Grunnskole   Videregående   Høyskole/universitet  
Kunden eller den som handler på vegne av kunden har økonomisk utdannelse:   Ja  Nei     
Kunden eller den som handler på vegne av kunden har yrkeserfaring fra finanssektoren eller annen relevant bakgrunn:  Ja  Nei   
 
Dersom Kunden har krysset "Ja" ovenfor, vennligst spesifiser utdannelse/yrkeserfaring: _________________________________________________________________ 
 

Investeringserfaring i: Antall transaksjoner siste året: Kunnskapsnivå om: 

Unoterte finansielle instrumenter 
 
Børsnoterte finansielle instrumenter 

 Ingen        <5         >5 
 

 Ingen        <5         >5 

 ingen        middels         høyt 
 

 ingen        middels         høyt 

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være 
umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen. Alle tegnere i Emisjonen vil bli klassifisert som ikke-profesjonelle investorer.  
 
  



Hvitvaskingskontroll/legitimasjonskontroll 
Emisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken 

eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema for legitimasjonskontroll som er vedlagt tegningsblanketten. Vennligst oppi din kundestatus i skjemat under: 

 
Eksisterende kunde av Grong Sparebank:           Ja         Nei   
 
Eksisterende kunde av Norne Securities:             Ja       Nei 

 
I henhold til ovenstående vilkår, og vilkårene inntatt i Prospektet, tegner undertegnede egenkapitalbevis i emisjonen som følger:  
 

SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN 
Antall Egenkapitalbevis: 
 

Totalt tegningsbeløp (antall x tegningskurs NOK 104): 
 
NOK 

Antall tegningsretter: 

Tegnerens VPS-konto: 
 

For Tilrettelegger: Hensiktsmessighetstest/egnethetstest 
utført eller vurdert: 

(For megler: Løpenr. )  

Ugjenkallelig fullmakt til å belaste konto  

  

Undertegnede gir herved Tilrettelegger en ugjenkallelig 
fullmakt til å belaste den nedenfor angitte bankkontoen for 
betaling av tildelte egenkapitalbevis (totalt NOK; antall tildelte 
egenkapitalbevis * NOK 104) 

  
 

______________________________________________________ 
Norsk bankkontonummer (11 siffer) 

 

 
 
 

  

Sted og dato 
Må være datert i Tegningsperioden 

 Forpliktende underskrift  
Undertegnede må ha rettslig handleevne. Dersom blanketten signeres på vegne av tegneren, må det 
vedlegges dokumentasjon for at undertegner har slik kompetanse (fullmakt, eksempelvis firmaattest) 

OPPLYSNINGER OM TEGNEREN (Ved endringer i faste opplysninger må kontofører kontaktes.) 

Fødselsnummer / 
Organisasjonsnummer 

 Telefonnr. på dagtid  

Fornavn/ Kontaktperson 

 

 E -post adresse  

Etternavn/Firma 

 

 Postnummer  

Gateadresse (for 
private; boligadresse): 

 Poststed  

 







 
 

Grong Sparebank 

Postboks 104 

7871 Grong 
 

TILRETTELEGGER 

Norne Securities AS 

Jonsvollsgaten 2 

5011 Bergen 
 

 

JURIDISK RÅDGIVER  

 Advokatfirmaet Selmer DA 

Tjuvholmen Allé 1 

Pb. 1324 Vika 

0112 Oslo 

 

 

https://grong-sparebank.no/privat

