
Vedlegg 2

Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalev ilkårene for kapitalinstrumenter

1 Utsteder Grong Sparebank Grong Sparebank Grong Sparebank Grong Sparebank

2 Entydig identifikasjonskode NO0010709520 NO0010717317 NO0010257470 NO0010636491

3 Gjeldende lovgivning for instrumentet Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven Sparebankloven, Finansieringsvirksomhetsloven

Behandling etter kapitalregelverket

4 Regler som gjelder i overgangsperioden Tilleggskapital Annen godkjent kjernekapital Annen godkjent kjernekapital Ren kjernekapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden Tilleggskapital Annen godkjent kjernekapital IA - callet og innløses 30.03.2015 IA

6 Medregning på selskaps- eller (del konsolidert nivå), selskaps- og (del)konsolidert nivå Selskapsnivå Selskapsnivå Selskapsnivå Selskapsnivå

7 Instrumenttype (typer skal spesifiseres for hver jurisdiksjon) Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonskapital Fondsobligasjonkapital Egenkapitalbevis

8 Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner fra seneste rapporteringsdato) 349 26 000 NOK 30 000 000 NOK 20 000 000 NOK 50 000 000 NOK

9 Instrumentets nominelle verdi 35 000 000 NOK 30 000 000 NOK 20 000 000 NOK 50 000 000 NOK

9a Emisjonskurs 100% av pålydende 100 000 500 000 105

9b Innløsningskurs 100 % av pålydende 100 % av pålydende 100 % av pålydende IA

10 Regnskapsmessig klassifisering Gjeld Gjeld - amortisert kost Gjeld - amortisert kost Egenkapital

11 Opprinnelig utstedelsesdato 24.04.2014 03.Sep.14 30.Mar.05 17.Apr.12

12 Evigvarende eller tidsbegrenset Tidsbegrenset Evigvarende Evigvarende Evigvarende

13 Opprinnelig forfallsdato 24.04.2024 - - IA

14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet Ja Ja Ja Nei

15 Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og innløsningsbeløp

Ordinær call 24. april 2019. Instrumentet har også 
regulatorisk call som kan gjennomføres på alle 

rentebetalingsdatoer til 100 % av pålydende (etter 
inntrådte endringer i offentlig reguleringer). 03.09.2019, 30 000 000 NOK 30.03.2015, 20 000 000 NOK IA

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett Hver rentebetalingsdato Hver rentebetalingsdato.
IA - fondsobligasjonen callet og innløses 

30.03.2015 IA

Renter/utbytte

17 Fast eller flytende rente/utbytte Flytende Flytende Flytende

18 Rentesats og eventuell etterfølgende innløsningsrett 3 mnd NIBOR + 2,05 % 3 mnd NIBOR + 3,35 % IA

19 Vilkår om at det ikke kan betales utbytte hvis det ikke er betalt rente på instrumentet (dividend stopper) Nei Nei IA

20a Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til tidspunkt) Pliktig

Delvis fleksibilitet. Bortfall eller redusert betaling av 
obligasjonsrente utgjør ikke et mislighold av avtalen 
og krav på påløpte og ikke-betalte renter bortfaller 

med endelig virkning. Full fleksibilitet

20b Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til beløp) Pliktig Delvis fleksibilitet Full fleksibilitet

21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse Nei Nei

22 Ikke-kumulativ eller kumulativ Kumulativ Ikke-kumulativ

23 Konvertibel eller ikke konvertibel Ikke konvertibel Ja IA

24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering -

Obligasjonene kan nedskrives med endelig virkning 
eller konverteres til annen type gjeldene 

kjernekapital dersom Finanstilsynet eller annen 
kompetent offentlig myndighet instruerer slik 

nedskrivning eller konvertering i henhold til en hver 
tid gjeldene lovverk. 

25 Hvis konvertibel, hel eller delvis - Konverteres i henhold til gjeldende lovverk.

26 Hvis kovertibel, konverteringskurs - Myndighetene fastsetter kurs

27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri - Pliktig

28 Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til - Annen type gjeldende kjernekapital

29 Hvis konvertibel, oppgi utsteder av instrumentene det konverteres til - Grong Sparebank

30 Vilkår om nedskrivning Kun etter banksikringsloven Ja

31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning
Tap av all egenkapitalbeviskapital, 

grunnfondskapital og fondsobligasjonskapital

Hvis utsteders kapitaldekning faller under de til 
enhver tid myndighetsfastsatte nivåer for 

nedskrivning, skal obligasjonene med tillegg av 
påløpte renter kunne skrives ned i samsvar med de 

til enhver tid gjeldende regler. 

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis Hel eller delvis Hel/delvis



33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig Endelig

Obligasjonene kan nedskrives med endelig virkning 
dersom Finanstilsynet eller annen kompetent 

offentlig mydighet instruerer slik nedskrivning. Og 
dersom den innskutte egenkapitalen er nedskrevet i 
sin helhet, skal obligasjonene med tillegg av påløpte 

renter kunne skrives ned helt eller delvis med 
endelig virkning.

34 Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen -

Etter nedskrivning av obligasjonene kan utstederen 
skrive opp obligasjonene og betale obligasjonsrente 

i henhold til de enhver tid gjeldende regler for slik 
oppskrivning og rentebetaling.

35 Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har nærmeste bedre prioritet) Ordinær gjeld

Ved avvikling av utstederen skal obligasjonene stå 
tilbake for all annen gjeld ustederen har, dog slik at 
obligasjonene med renter skal, med mindre annet er 
avtalt eller fremkommer av offentlig reguleringer, har 
prioritet likt med annen hybridkapital og skal dekkes 

foran utstederens egenkapital, herunder 
eierandelskapital

36 Vilkår som gjør at instrumentet ikke kan medregnes etter overgangsperioden Nei Nei Nei

37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav - -


