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Sak 1 og 2 Bakgrunn 

Som annonsert i børsmelding 21. april 2016 har styret i Sandnes Sparebank besluttet å endre det 

foreløpige regnskapet for 2015 som følge av økte nedskrivninger knyttet til to av bankens 

engasjementer. Totale nedskrivninger vil beløpe seg til NOK 154 millioner og føres som en del av 

2015 resultatet. 

 

På denne bakgrunn vil styret i Sandnes Sparebank foreslå overfor forstanderskapet å gjennomføre 

en fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på NOK 350 millioner og å endre pålydende per 

egenkapitalbevis gjennom en overføring av kapital fra vedtektsfestet eierandelskapital til 

overkursfond, som nærmere beskrevet under sak 1 og 2.  

 

Sak 1 Nedsettelse av egenkapitalbevisenes pålydende 

Styret i banken foreslår at forstanderskapsmøtet vedtar en overføring av vedtektsfestet 

eierandelskapital til overkursfondet ved en nedsettelse av egenkapitalbevisenes pålydende verdi 

("Overføringen"). 

 

Formålet med Overføringen er å legge til rette for gjennomføring av den foreslåtte 

fortrinnsrettsemisjonen og oppnå et mer hensiktsmessig nivå for pålydende verdi på bankens 

egenkapitalbevis fremover. Bankens eierandelskapital vil ikke endres som følge av endringen av 

pålydende verdi per egenkapitalbevis. 

 

For begivenheter som må tas i betraktning når det gjelder kapitalnedsettelsen vises det til 

bakgrunnsinformasjonen nevnt ovenfor, samt nyheter som er kommunisert av selskapet til markedet 

på vanlig måte, herunder men ikke begrenset til bankens offentliggjorte kvartalsrapporter og 

ovennevnte børsmelding datert 21. april 2016. Utover denne informasjonen er det ikke inntruffet 

hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for banken. Kopi av seneste 

årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på bankens kontor, og er også 

tilgjengelig på selskapets hjemmeside: www.sandnessparebank.no. 

 

Det endelige forslaget fra styret vedrørende ny pålydende verdi for bankens egenkapitalbevis etter 

Overføringen, vil bli vedtatt og annonsert samtidig som de øvrige betingelsene for 

fortrinnsrettsemisjonen.  

 

Styret foreslår at forstanderskapet fatter følgende vedtak: 

 

1. "Eierandelskapitalen nedsettes med NOK [•] fra 710 581 100 til NOK [•] ved nedsettelse av 

egenkapitalbevisenes pålydende fra NOK 100 til NOK [•].  

 

2. Nedsettelsesbeløpet overføres i sin helhet til overkursfondet.  

 

3. Bankens vedtekter endres for å reflektere endringen i størrelsen på eierandelskapitalen og 

pålydende. 

 

4. Kapitalnedsettelsen, herunder vedtektsendringen må godkjennes av Finanstilsynet." 

 

http://www.sandnessparebank.no/
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Sak 2 Forhøyelse av eierandelskapitalen i forbindelse med fortrinnsrettsemisjon 

Som nevnt i sak 1 over, foreslår styret overfor forstanderskapet at det godkjenner gjennomføringen 

av garantert fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på NOK 350 millioner. 

 

Den foreslåtte fortrinnsrettsemisjonen er garantert fulltegnet av et garantikonsortium bestående av 

eksisterende egenkapitalbeviseiere og andre investorer, og vil etter planen bli gjennomført innen 

utgangen av andre kvartal 2016. Fulltegningsgarantien blant annet betinget at det ikke inntrer 

vesentlige negative forhold som rammer banken, og at tildeling under garantien skjer innen 30. juni 

2016. Garantistene vil motta en garantiprovisjon på 1,25 % av sin garantiforpliktelse. 

 

Fortrinnsrettsemisjonen vil øke konsernets rene kjernekapitaldekning med 2,1 prosentpoeng, fra 12,1 

% til 14,2 % basert på bankens beregningsgrunnlag per 31. desember 2015. Bankens mål for ren 

kjernekapital ved utgangen av 2016 er 14,5 %. Emisjonen vil sikre at banken med god margin 

oppfyller kapitalkravene og har rom for moderat lønnsom vekst og eventuell utdeling av utbytte. 

Banken vurderer det imidlertid som nødvendig å ha en økt buffer til gjeldende kapitalkrav på grunn av 

den økonomiske utviklingen i regionen, som øker usikkerheten knyttet til bankens engasjementer og 

vurderingen av disse, spesielt innenfor olje- og offshore sektoren og tilknyttede næringer.  

 

Forslag til vilkår for fortrinnsrettsemisjonen, inkludert tegningskurs og antall nye egenkapitalbevis 

som skal utstedes, forventes å bli fastsatt av bankens styre rett i forkant av det ekstraordinære 

forstanderskapsmøtet 18. mai. 

 

Egenkapitalbeviseiere i Sandnes Sparebank per utløpet av 18. mai 2016, som registrert i VPS per 

utløpet av 20. mai 2016, vil motta omsettelige og noterte tegningsretter i fortrinnsrettsemisjonen. 

Egenkapitalbevisene forventes således å handles eksklusive rett til å motta tegningsretter fra og med 

19. mai 2016.  

 

Ifølge den foreløpige tidsplanen vil tegningsperioden starte omkring 25. mai 2016 og avsluttes 

omkring 8. juni 2016 klokken 16:30 (norsk tid). Overtegning og tegning uten tegningsretter er foreslått 

å være tillatt.  

 

Tegningskursen vil bli fastsatt til markedsmessige vilkår. Tegningskurs, antall nye egenkapitalbevis 

som skal tilbys og økningen i eierandelskapital knyttet til fortrinnsrettsemisjonen, vil bli foreslått av 

bankens styre og publisert i forkant av forstanderskapsmøtet og bli endelig fastsatt av 

forstanderskapsmøtet. 

 

Ytterligere detaljer om vilkårene for fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i prospektet for 

fortrinnsrettsemisjonen som skal godkjennes av Finanstilsynet. Det er forventet at prospektet vil bli 

publisert omkring 25. mai 2016. 

 

For begivenheter som må tas i betraktning når det gjelder fortrinnsrettsemisjonen vises til 

informasjonen det er henvist til under sak 1 over. 

 

Styret foreslår at forstanderskapet fatter følgende vedtak: 

 

1. Eierandelskapitalen forhøyes med NOK [•] ved utstedelse av [•] nye egenkapitalbevis. 
 

2. De nye egenkapitalbevisene skal ha en pålydende verdi på NOK [•] per egenkapitalbevis.  
 

3. Tegningskursen er NOK [•] per egenkapitalbevis. 
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4. Bankens egenkapitalbeviseiere per 18. mai 2016, slik de fremgår i VPS den 20. mai 2016 og 

som lovlig kan delta i emisjonen, har fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i 
samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken.  Slike egenkapitalbeviseiere vil 
bli tildelt [•] omsettelige tegningsretter per egenkapitalbevis de er registrert som eiere av den 
20. mai 2016. Tegningsrettene vil søkes notert på Oslo Børs i perioden 25. mai 2016 til 8. 
juni 2016. Antall tildelte tegningsretter vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver 
tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis. Overtegning og tegning 
uten tegningsretter er tillatt. 

 
5. Egenkapitalbevisene kan ikke tegnes av egenkapitalbeviseiere eller andre som er 

hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning ville være ulovlig eller (for andre 
jurisdiksjoner enn Norge) vil medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak. 
Banken (eller tilretteleggerne) skal ha rett, men ikke plikt til å selge tegningsretter utstedt til 
enhver slik egenkapitalbeviseier, mot overføring av nettoprovenyet ved salget til 
egenkapitalbeviseieren 

 
6. Et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 

7, skal utarbeides og offentliggjøres i tilknytning til fortrinnsrettsemisjonen. 
 

7. Tegningsperioden starter 25. mai 2016 og avsluttes 8. juni 2016 kl. 16:30 (norsk tid). Dersom 
prospektet ikke er godkjent i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal 
tegningsperioden begynne å løpe den andre handelsdagen etter godkjennelsestidspunktet 
og avsluttes 14 dager deretter kl. 16.30. Egenkapitalbevis som ikke er tegnet ved 
tegningsperiodens utløp skal tegnes av deltakerne i garantikonsortiet. 

 
8. Egenkapitalbevisene tegnes ved å undertegne og returnere tegningsblanketten som 

vedlegges prospektet eller via link til VPS på bankens eller tilretteleggernes hjemmesider. 
 

9. Tildeling av de nye egenkapitalbevisene foretas av bankens styre på bakgrunn av følgende 
kriterier: 

 
a. Tildeling vil skje til tegnere på bakgrunn av tildelte og ervervede tegningsretter 

som har blitt gyldig utøvet i tegningsperioden 
 

b. Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet 
tegningsretter og overtegnet bli tildelt ytterligere egenkapitalbevis forholdsmessig 
basert på det antall tegningsretter som hver av dem har utøvet. I den grad 
forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil banken foreta tildeling etter 
loddtrekning.  

 
c. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til punkt (i) og (ii) vil bli tildelt 

tegnere uten tegningsretter. Tildelingen vil skje pro rata basert på antall tegnede 
egenkapitalbevis.   

 
d. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (i) til og med (iii) vil 

bli tildelt deltakere i garantikonsortiet for fortrinnsrettsemisjonen i henhold til 
garantiavtalen. 

 
10. Fristen for betaling av egenkapitalbevisene er 20. juni 2016, eller den femte handelsdagen 

på Oslo Børs etter utløpet av tegningsperioden dersom denne utsettes i henhold til punkt 7 
over. Betaling skal skje til bankens konto for emisjonsformål. 
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11. Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte, fra og med registrering 
av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 

 
12. Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 

10-14 (1). 
 

13. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre om lag NOK 14 millioner, hvorav NOK 4 
375 000 betales i provisjon til garantistene. 

 
14. Bankens vedtekter endres for å reflektere fortrinnsrettsemisjonen. 

 
15. Kapitalforhøyelsen, herunder utstedelse av tegningsrettene og vedtektsendringen, er 

betinget av Finanstilsynets godkjennelse. 

 
16. Vedtaket er betinget av forstanderskapets godkjennelse av forslaget i sak 1 

 


