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Sak 2 
 

Overskuddsdisponering inkl. kundeutbytte 

 
Forslag til vedtak: 
 
Styret foreslår følgende Beløp disponering: (millioner kroner) 
Til disposisjon:     213,6 
Til utjevningsfondet:     7,4 
Til sparebankens fond:   4,2 
Til utdelingsfond:   195,5 
Til hybridkapitaleierne:   4,8 
Til fond for vurderingsforskjeller:  4,4 
Fra fond for urealiserte gevinster  -2,8 
Sum foreslått disponering   213,6 
 
Resultatet er fordelt mellom egenkapitalbeviskapitalen og sparebankens fond i henhold til 
deres relative andel av egenkapitalen, slik at egenkapitalbeviseierne får 63,6 % av det 
disponerte resultatet. Som følge av disponeringen endres ikke egenkapitalbevisbrøken. 
 
Anvendelse av utdelingsfond  
 

I overensstemmelse med anbefaling fra Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) om 
begrensninger på utdeling av overskuddsmidler under Covid-19-pandemien (anbefaling 
ESRB/2020/7) har Finanstilsynet i brev av 21. desember 2020 blant annet uttalt at «i tråd 
med ESRBs anbefaling mener Finanstilsynet at bankene i utgangspunktet bør avstå fra 
utdelinger inntil det foreligger større sikkerhet om pandemiens utvikling og virkning på 
økonomien. Godt kapitaliserte banker kan imidlertid ha grunnlag for noe utdeling i 2021 
basert på særskilt forsiktighet og innenfor myndighetsfastsatte grenser». 
 
Under henvisning til de anbefalinger som Finanstilsynet har kommunisert, herunder i brev av 
21. desember 2020, vil styret foreslå at det ikke fattes beslutninger om utdeling av utbytte for 
regnskapsåret 2020, men at styret gis fullmakt til senere å foreta utdelinger på basis av 
regnskapet for regnskapsåret 2020. 
 
Det foreslås således at forstanderskapet fatter vedtak som følger: 
 

Styret får fullmakt til å utdele utbytte med inntil MNOK 195,5 på grunnlag av 
selskapets årsregnskap for 2020. Utdeling kan, innenfor de regler som til enhver tid 
måtte gjelde for utdeling av utbytte, skje i form av utbytte til eiere av egenkapitalbevis, 
i form av kundeutbytte og til gavefond.  
 
Ved vurderingen av hvorvidt utbytte skal utdeles, skal styret, foruten å ta tilbørlig 
hensyn til selskapets og eiernes interesser, basere seg på de anbefalinger, regler og 
retningslinjer som på ethvert tidspunkt er formidlet av myndighetene. 
 
Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, og bruk av fullmakten er 
betinget av at denne lovlig kan benyttes, herunder at den, hvis mulig, registreres i 
Foretaksregistret. 


