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Rettet emisjon 

Selskapspresentasjon i forbindelse med:  

Rettet emisjon mot eksisterende eiere og ansatte i banken på inntil  

42 000 egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 106,6 per egenkapitalbevis 
  

Brutto emisjonsproveny vil være inntil NOK 4,5 millioner (NOK 4 477 200) 
  

 

Tegningsperiode: 

11. november 2015 til og med 26. november 2015 kl. 15:00 

Tegningsperiode kan bli endret uten forhåndsvarsel 
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Viktig informasjon (1/2) 

Om presentasjonen 

Dette presentasjonsmaterialet (”Presentasjonen”) av Bamble Sparebank (”Banken”) er utarbeidet utelukkende for bruk ovenfor potensielle tegnere i forbindelse 
med den mulige rettede emisjonen i Banken (”Emisjonen”) i November 2015. Tilrettelegger for Emisjonen er Swedbank ("Tilrettelegger"). Swedbank vil være 
tegningssted i emisjonen.  

Presentasjonen er utarbeidet utelukkende for informasjonsformål og utgjør ikke i seg selv, og skal ikke bli ansett eller tolket som, et tilbud om å kjøpe eller selge 
egenkapitalbevis i Banken i noen jurisdiksjon. Potensielle investorer i Emisjonen må gjøre sine egne undersøkelser og sette seg inn i annen relevant informasjon 
som tilgjengliggjøres i denne forbindelse for en beskrivelse av vilkårene for Emisjonen. 
 

Prospekt 

Det er ikke utarbeidet et Prospekt i tilknytning til Emisjonen. 
 

Ingen videredistribusjon 

Distribuering eller videreformidling av Presentasjonen til noen andre enn opprinnelig mottaker eller dennes rådgivere i forbindelse med Emisjonen er ikke tillatt. 
Enhver tilgjengeliggjøring av innholdet i denne Presentasjonen, uten forutgående skriftlig samtykke fra Banken eller Tilrettelegger er forbudt.  
 

Eventuelle tegnere må gjøre egne undersøkelser 

Mottakeren må gjøre sin egen analyse av Banken og erkjenner og aksepterer at den alene vil være ansvarlig for sin vurdering av Banken, Emisjonen, Bankens 
markedsposisjon, finansielle situasjon og den fremtidige utviklingen for Bankens  virksomhet og verdipapirer. En investering i Banken er forbundet med risiko, og 
flere faktorer kan ha negativ innvirkning på Bankens virksomhet, finansiell eller juridisk stilling eller verdien av Bankens egenkapitalbevis. Historisk avkastning er 
ingen garanti for fremtidig avkastning.  Potensielle investorer oppfordres til å gjennomgå og vurdere risikofaktorene inntatt senere i denne presentasjonen 
(”Risikofaktorer”), i tillegg til øvrig informasjon om Banken (herunder års og -delårsrapporter), før det foretas en investeringsbeslutning. Hvis en eller flere av de 
relevante risikofaktorene materialiserer seg,  vil Bankens faktiske fremtidige resultater, ytelser eller prestasjoner bli vesentlig påvirket. 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 denne presentasjonen skal ikke anses som juridisk, bedriftsmessig eller skattemessig råd. Hver potensielle investor bør konferere med egen juridisk 
rådgiver, bedriftsrådgiver eller skatterådgiver for juridisk, bedriftsmessig eller skattemessig råd. 
 

Lovvalg 

Denne Presentasjonen er underlagt norsk rett, og ethvert krav eller tvist som måtte oppstå basert på denne Presentasjonen er forbeholdt  

rettsbehandling i Norge. 
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Viktig informasjon (2/2) 

Ansvarsfraskrivelse 

Ingen eksterne parter har foretatt en uavhengig verifikasjon av informasjon som er inkludert i Presentasjonen, inkludert uttalelser om fremtidige forhold ved 
Bankens virksomhet og forutsetninger som ligger til grunn for slike uttalelser, og verken eksterne parter eller Banken forplikter seg til å gjøre dette. Verken Banken 
eller Tilrettelegger garanterer, uttrykkelig eller underforstått, for at informasjonen som er inkludert i Presentasjonen er fullstendig, presis, oppdatert og korrekt, og 
påtar seg ikke ansvar for informasjonen som er inntatt, eller utelatt fra Presentasjonen, og heller ikke for eventuell skriftlig, elektronisk eller muntlig kommunikasjon 
formidlet til mottakere i forbindelse med mottakers egen undersøkelse og evaluering av Banken og dets virksomhet.  

Verken Banken eller Tilrettelegger har gitt noen andre personer tillatelse til å gi potensielle investorer informasjon knyttet til Emisjonen eller Banken, og vil derfor 
ikke akseptere ansvar for informasjon gitt av andre enn Banken eller Tilrettelegger. 
 

Finansiell informasjon 

Presentasjonen inneholder enkelte finansielle nøkkeltall for Banken. Disse tallene er basert på Bankens reviderte årsrapporter og ureviderte delårsrapporter. For å 
få en fullstendig oversikt over Bankens finansielle stilling, resultatet av virksomheten og kontantstrømmer må den finansielle informasjonen i denne 
Presentasjonen leses i sammenheng med Bankens reviderte regnskap og øvrig offentliggjort regnskapsinformasjon. Det vil kunne være avvik mellom rapporterte 
tall og fremviste tall i denne presentasjonen, grunnet forskjellige beregningsmetoder og/eller avrundinger. 
 

Fremtidsrettede uttalelser 

Enkelte uttalelser i Presentasjonen kan gjelde fremtidige forhold, inkludert uttalelser vedrørende hensikt, meninger og tro på eller nåværende forventninger til 
Banken og til ledelsen med hensyn til, blant annet, (i) mål og strategier, (ii) planer for ny produktutvikling, (iii) markedsføringsplaner, (iv) Bankens målmarkeder, 
(v) evaluering av Bankens markeder, konkurranse og konkurranseposisjon, og (vi) trender som er uttalt eller implisitt gitt av finansiell eller annen informasjon eller 
fremstilling inkludert i Presentasjonen. Slike uttalelser om fremtidige forhold er ingen garanti for fremtidig utvikling, og er forbundet med kjente og ukjente risiko- 
og usikkerhetsmomenter og andre faktorer, som kan resultere i at faktiske resultater, prestasjoner og utfall kan bli vesentlig forskjellig fra fremtidige resultater, 
prestasjoner eller utfall uttalt eller implisitt gitt ved uttalelser og informasjon i denne Presentasjonen, inkludert blant annet, risiko og usikkerhetsmomenter knyttet 
til Bankens virksomhet, segmenter, utvikling, vekst, ledelse, finansiering, markedsutvikling og relasjoner til kunder og, mer generelt, generelle økonomiske 
betingelser og betingelser knyttet til virksomheten, endring i nasjonale rammebetingelser og lover og EU regulativ, skatter, endring i konkurranse og 
prisingsforhold, fluktuasjoner i valutakurser og rentenivå og andre faktorer. Dersom en eller flere av disse risiko– eller usikkerhetsmomentene materialiserer seg, 
eller dersom underliggende forutsetninger skulle vise seg å være uriktige, kan det resultere i at faktiske resultater kan avvike vesentlig fra de resultater som er 
beskrevet i Presentasjonen.  
 

Ingen oppdateringer 

Informasjonen i denne Presentasjonen gjelder per datoen for denne Presentasjonen. Det kan ha forekommet endringer ved forhold og hendelser etter dato for 
Presentasjonen som påvirker Banken. Verken utstedelse eller levering av denne Presentasjonen skal under noen omstendighet implisere at informasjonen som er 
inntatt i Presentasjonen er korrekt på et tidspunkt etter dato for Presentasjonen eller at forhold ved Banken ikke har forandret seg. Banken har ikke til hensikt, og 
påtar ingen forpliktelse eller ansvar knyttet til å oppdatere informasjonen eller å påse at informasjonen i Presentasjonen er korrekt etter dato for Presentasjonen.  
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Ny mulighet til å tegne egenkapitalbevis 

Nå har du mulighet til å tegne nye egenkapitalbevis i en 
av Bambles mest solide og lønnsomme bedrifter 
 

 

Over de siste 10 årene har banken mer enn doblet sin forvaltningskapital, 
og siden forrige utstedelse av egenkapitalbevis i 2014 har banken 
opplevd lønnsom og god vekst 
 

Banken ønsker nå å understøtte denne utviklingen ved gjennomføring av 
en 10 % emisjon rettet mot eksisterende eiere og ansatte* 

 

* Prospektunntatt 
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Kort om Bamble Sparebank 

• En selvstendig, lønnsom og solid 
sparebank tilknyttet Eika Gruppen med 
historie tilbake til 1849 

• Banken har opplevd sterk vekst den 
seneste tiden, og har nå en 
forvaltningskapital nær NOK 5 mrd. Banken 
er følgelig blant Norges 40 største 
sparebanker 

• Bankens drift har vært god i 2015, men 
preget av utvikling på verdipapirer 

• Ambisjoner om fremtidig vekst og utvikling 
understøttes av planlagt sammenslåing 
med Kragerø Sparebank 

Nær og god i mer enn 166 år 
Lokale tillitsvalgte og kunder 

Lokal verdiskaping  

Fra Sparebankforeningen (av 106 sparebanker, ekskl. DNB) 
Gjennomsnittlig forvaltningskapital, morbank 
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• Bamble Sparebank og Kragerø Sparebank  

    har innledet samtaler vedrørende en eventuell  

    sammenslåing av bankene 

• Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft,  

    lønnsomhet samt ytterligere styrke bankenes evne til å  

    bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn  

• En sammenslått bank vil bli Norges 25.* største sparebank 
– Samlet forvaltningskapital på om lag NOK 7,4 mrd. (ekskl. Eika Boligkreditt) 

– Sammenslått forretningskapital pr. 30/9-15 var over NOK 10 mrd. 

• Se børsmelding** fra Bamble Sparebank og side 25 for mer 
informasjon 

Vurderer sammenslåing 

Én styrket lokalbank 

* Morbank-tall for 2014 (ekskl. DNB) 
** http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=383943  

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=383943
http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=383943


I. Kort om emisjonen 
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Hvorfor 10 % emisjon? 

• Styrking av bankens kjernekapital 
– Banken har fastsatt et mål om ren kjernekapital på  

    14,5 % ila. 2016. En styrking av egenkapitalen vil  

    bidra til å nå dette målet. Se også side 24 

– Vesentlig strengere kapitalkrav fra myndighetene de  

    seneste år 

• Tilgang til egenkapital/investormarkedet 
– Banken har hatt suksess med sin forretningsmodell og vokser fortsatt godt 

– Positiv utvikling i bankens markedsområde 

• Utvikle organisasjonen og øke interesse for banken ytterligere 
– Ansattes engasjement økes videre! 

NOK 4,5m EK-emisjon 
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Bankens eierandelskapital 

Egenkapital-
beviseiere 

Kunder 

Grunnfondskapitalen 
Eierandels-

kapital 

Samfunn/grunnfond 
Egenkapital-
beviseiere 

Ansatte 

Egenkapitalbeviseierne representerer 30 % av 
forstandere, i alt 6 forstandere 

Egenkapitalbeviseierne velger sine representanter 
separat i egenkapitaleiernes valgmøte 

Bankens egenkapital Forstanderskapet 

Tilordning av årsresultat 

Tilordning i henhold til eierbrøk 
Brøk for tilordning av 2015 resultat før hensyntagen av emisjon er 12,7 %. 

Denne vil endres, som følge av at emisjonen gjennomføres i 2015. 
(Dersom emisjonen hadde vært gjennomført ved årsskiftet 2014/15, ville 

brøken vært 13,8 % i stedet for 12,7 %). 

 

Off. 
oppnevnte 

Emisjon betinger godkjennelse fra Finanstilsynet 
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Kort om emisjonen 

Brutto emisjonsproveny   Opp til NOK 4 477 200 

Tegningskurs per nye EK-bevis  NOK 106,6 

Antall eksisterende EK-bevis  425 962 

Antall nye EK-bevis totalt    Inntil 42 000 

     Forbeholdt eksisterende eiere  Inntil 37 310*, tilsvarende 8,76 per hundre  
     eide egenkapitalbevis 

     Forbeholdt ansatte   Inntil 4 690 

Tegningsperiode    Fra 11. november frem til 26.   
     november 2015 kl. 15:00 

Forbehold for gjennomføring  Godkjennelse fra Finanstilsynet og  
     registrering i Foretaksregisteret 

Notering/omsettelighet   Ikke planlagt notering på dette tidspunkt 

Minstetegning    Ingen 

Betalingsdato     1. desember 2015 
Ikke fullstendig informasjon  
Antall bevis kan bli endret og avrundet 
* Kan justeres. Hvis ansatte tegner færre enn 4 690 EK-bevis, vil eksisterende eiere som har  
  overtegnet kunne tildeles differansen 



II. Om Bamble Sparebank 
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Strategiske fundamenter 

• Selvstendig og fokusert bank 
– Selvstendig sparebank med hovedkontor i Bamble kommune 

– Grenland som markedsområde med Bamble og ytre Porsgrunn som kjerneområder 

– Basic banking 

– House of Brands strategi – SkagerakDirektebank.no 
  

• Konkurranse- og leveransedyktig  
– Fullsortimentsbank  

– Medeier i Eika Gruppen AS 

– Samarbeid med DnB om engrosbanktjenester og valuta 
  

• Attraktiv arbeidsgiver og positiv kundeopplevelse 
– Attraktiv arbeidsplass for ansatte 

– Sterk kompetanse 

– God og personlig service preger banktjenestene  
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Enkel selskapsstruktur 

Bamble Sparebank* 
Skagerak Direktebank 

Grenland 
Eiendomsmegling AS 

(51 %) 

Bamble Eiendom AS 
(100 %) 

Eika Gruppen AS 
(1,48 %) 

Eika Boligkreditt AS  
(1,86 %) 

Heleid datterselskap av 
Bamble Sparebank. Det 
har vært begrenset 
aktivitet i selskapet de 
seneste år 

Eiendomsmegler med 
franchiseavtale gjennom 
Aktiv Eiendomsmegling 
AS. Selskapet er 
ledende i Bamble 
kommune og øker sin 
markedsandel i øvrige 
Grenland 

Eika Alliansen er en strategisk allianse der 75 norske 
lokalbanker deltar 

Eika Boligkreditt AS eies av 74 norske lokalbanker, og 
har som hovedformål å sikre disse bankene tilgang til 
langsiktig og konkurransedyktig finansiering 

Eika Gruppen AS er finanskonsernet i Alliansen, og har 
blant annet som formål å bidra med bankinfrastruktur 

* Omfatter ikke overtatte selskaper/eiendeler 
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En del av Eika-alliansen 

• Flere enn én million kunder totalt 

• Eika Gruppen AS eies av 75 selvstendige og lokalt forankrede norske 
sparebanker og OBOS. Bamble Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen 
og Eika Boligkreditt 

• Eika Gruppen er en av Norges største finansgrupperinger.  Alliansen 
har en samlet forvaltningskapital rundt NOK 350 mrd. og en betydelig 
distribusjonskapasitet med 200 bankkontorer totalt 

Informasjon fra Eika Gruppen AS 
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Skagerak Direktebank 

• Vår direktebanksatsning/ 
selvbetjeningsløsning 

 

• En del av Bamble 
Sparebank  og 
derigjennom medlem i 
Bankenes Sikringsfond 

 

• Effektivitet og lave priser i 
kombinasjon med 
lokalbankens nærhet og 
personlige kundekontakt 

 

• Bidrar til bankens 
innskuddsdekning og 
dekker kunder med andre 
preferanser og i andre 
regioner 
 

Informasjon fra Bamble Sparebank 
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Banken per tredje kvartal 2015 

Fra bankens 3Q2015-rapport og årsrapport 2014 
** Inkluderer 90 % delårsresultat 

NOKm 3Q2015 3Q2014 2015YTD 2014

Brutto utlån 3 926 3 336 3 926 3 559

   + overført til EBK 1 162 1 155 1 162 1 112

Sum innskudd 2 897 2 725 2 897 2 705

Total egenkapital 357 337 357 339

Resultat før skatt 4.0 13.3 23.8 41.7

Kostnader/Inntekter 70.4 % 52.1 % 58.9 % 54.7 %

Tap 2.0 2.0 5.0 6.6

Ren kjernekapital 12.7 % 13.2 % 13.3 %** 14.4 %
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• Banken har sterk lokal markedsposisjon og tilbyr et fullskala 
produkttilbud   

• Banken har økt sine markedsandeler hvert år siden 2006. 
Markedsandelen er nå på ca. 55 – 60 % i  

    kjernemarkedet 

• Samlet markedsandel i Grenlands-området  

    er likevel under 10 % og banken har derfor et  

    godt utgangspunkt for videre vekst 

• Ca. 12 900 privatkunder og ca. 1 900 

    bedriftskunder 

• Kunder i andre fylker enn Telemark utgjorde  

    ca. 19 % av brutto utlån per 30/9-2015 

Definert markedsområde 

Diverse anslag gjort av Bamble Sparebank 
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54.4 % 

16.5 % 

9.1 % 

1.4 % 

5.4 % 

13.2 % 

Bamble Porsgrunn Skien Telemark, øvrig Oslo Norge, øvrig

Grenland som kjerneområde 

Bamble Sparebank 
Stathelle 

Skagerak Direktebank 
Skien 

Porsgrunn 

Langesund 

Stathelle 

Langangen 

Geografisk fordeling av 
utlån 

Totalt engasjement hensyntatt. Basert på bankens årsrapport, 2014 
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Endring innenlandsk bruttogjeld 

Makroforhold 

Boligpriser 
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• Egenkapitalavkastningen for 2014 ble 10,9 %. Snitt egenkapitalavkastning 2005-14 er 10,6 %* 

- Finanskrisen i 2008 førte til midlertidige nedskrivninger i obligasjonsporteføljen. Dette ble tatt inn igjen i 2009 

- Tredje kvartal 2015 var preget av relativt sett lavere avkastning på rentefond samt nedskrivninger på 
valuta/verdipapirer 

• Fra 2006 -2011 ble det bokført pensjonsforpliktelser mot resultat. I 2012 ble pensjonsordningen endret og 
tidligere avsetninger tilbakeført. 2012-resultatet inkluderer derfor også en engangsgevinst på NOK 19,8m 

 

Rapportert egenkapitalavkastning (%) 

* Gjennomsnittlig egenkapitalavkastning for 2005-2014 ujustert for engangsforhold 
Fra Bankens rapporter / beregninger 

God lønnsomhet over tid   

9.8 % 
11.6 % 

9.6 % 

-0.9 % 

16.8 % 

12.3 % 

6.0 % 

17.5 % 

12.4 % 
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6.6 % 

11.6 % 

3.2 % 

7.1 % 

-2%

2%

6%

10%
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18%
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05-14
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Utvikling i utlån 

Volumveksten har bidratt til at Banken har redusert kostnadene og etablert en effektiv driftsmodell  

Utlån fordelt på sektor (NOKm) 

Brutto utlån. Sum utlån formidlet til boligkreditt 
Endret bransjeklassifisering fra og med 2011 rapport,  
2010 tall i graf er sammenligningstall hentet fra 2011 rapport. Ikke påvirkning på totaltall. 
Fra Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 

1 373 1 528 
1 802 2 054 2 140 2 213 2 250 2 392 2 446 

2 876 3 026 290 
333 

371 
452 530 626 633 

682 737 

683 
900 

216 
476 

665 
825 

1 073 

1112 

1162 

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3Q2015

Personmarkedet Næringsmarkedet Øvrige Eika Boligkreditt
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Rentenetto og tap på utlån 

2.5% 

2.3% 

2.1% 
1.9% 

1.6% 1.6% 
1.5% 

1.6% 1.5% 
1.4% 1.5% 

1.4% 

0.1% 
-0.1% 

-0.2% 

0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 

-1%

0%
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2%

3%
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Rentenetto Rentenetto (justert for avk. rentefond) Tapsprosent, rapportert

Rentenetto og tap (%) 

Fortsatt solid rentenetto og lav tapsprosent i 2015 

Fra Bamble Sparebank rapporter 
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• Banken har fastsatt et mål om 14,5 % ren kjernekapital innen 2016 (    ). Banken ventes være avhengig av ytterligere ny kapital for å nå 
ventede krav til ren kjernekapital fra myndighetene, hensyntatt endring av regelverk knyttet til fradrag og konsolidering. Behovet vil være 
avhengig av utfallet av den eventuelle sammenslåingen med Kragerø Sparebank 

- Banken vil få en større negativ effekt på ren kjernekapitaldekningen av at overgangsregel for fradrag i kapitaldekning bortfaller  

- Fremtidig, skal alle banker konsolidere inn i sitt eget beregningsgrunnlag de utlån som er overført til kredittforetak (Eika Boligkreditt) 

• Banken har en tidligere utstedt fondsobligasjon, som ikke kvalifiserer fullt ut som kjernekapital under nye regler, denne kan innfris i 
2016 forutsatt godkjennelse fra Finanstilsynet 

 

Kapitalsituasjon vs. nye krav 
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2014, NOKm Bamble     Kragerø 

Netto renteinntekter 59   49 
Andre inntekter 35   33 
Sum kostnader 52   54 

Tap 7   4 
Resultat etter skatt 33   20 

Kostnader/inntekter 55 %   65 % 

Egenkapitalbeviskapital 43   0 

Ren kjernekapitaldekning, ekskl. res.* 12,7 %   16,1 % 
Brutto utlån 3 559   2 349 

Privatmarkedsandel 81 %   68 % 
Innskuddsdekning 76 %   96 % 

Brutto misligholdte/tapsutsatte engasjement * 75.2 / 36.2   7.8 / 64.7 
Individuelle/gruppevise nedskrivninger * 31.8 / 10.0   15.1 / 5.0 

Andel høyrisiko utlån, bedriftsmarked * 20 %   19 % 
Forvaltningskapital 4 417   3 023 

Forretningskapital (inkl. EBK) 5 529   3 996 
Egenkapitalavkastning 10,9 %   5,1 % 

Eventuell sammenslåing 

• Ved sammenslåing vil det beregnes et såkalt ”bytteforhold” som angir den relative verdsettingen av de to 
bankene basert på en totalvurdering. Denne vurderingen vil skje med utgangspunkt i 2015-tall (ikke 
2014/3Q2015 som illustrert over) 

• Bankene har som målsetning å konkludere diskusjonene innen kommende halvår, men faktisk sammenslåing vil 
først skje senere ved eventuelle styrebeslutninger og forslag om gjennomføring av sammenslåing 

 
Fra Bamble Sparebanks og Kragerø Sparebanks års-/delårsrapporter 
Illustrasjon per 3Q2015 
* Per 3Q2015 
** Ikke hensyntatt emisjonskostnader  

** 
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Administrasjon 

Jan Kleppe 
Administrerende Banksjef 

• Master of Management fra Handelshøyskolen BI 

• Erfaring fra Sparebank 1 Gruppen fra 2000, Sparebank 1 Telemark fra 1986 

• Styreleder i ViG – Vekst i Grenland - fra 2010 

• Ansatt som adm. banksjef siden 2005 

 

 

 

Roger Sandvik 
Assisterende Banksjef 

• Bachelor i Finans fra Handelshøyskolen BI 

• Erfaring fra Bamble Sparebank siden 1981 

• Styreleder i Grenland Eiendomsmegling AS og Bjørkeløkka AS 

• Ansatt siden 1981 

 

 Inge Glittum 
Økonomisjef 

• Utdanning som bedriftsøkonom 

• Erfaring fra Bamble Sparebank siden 1982 

• Ansatt siden 1982 

 

 

Informasjon fra Bamble Sparebank 
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Styret og forstanderskap 

Oversikt forstanderskapsmedlemmer 2015 

MEDLEMMER  

(kunder) 

VALGPERIODE VARAMEDLEMMER VALGPERIODE 

Magnar Kleiven (leder) 

Kari Waag 

Arnfinn J. Finmark 

Gunn Rogn-Hegge 

Zakarias Wingereid 

Johannes Garstad 

* 

2014/2018 

2014/2018 

2014/2018 

2014/2018 

2015/2019 

2015/2019 

 

Lars Gustav Gjerstad 

Turid Bredsand 

Jannicke Stokke 

2015/2016 

2015/2016 

2015/2016 

MEDLEMMER 

(EKB-eiere) 

VALGPERIODE VARAMEDLEMMER VALGPERIODE 

Halvor Vinje 

Jørn Pettersen 

Roy Lundquist 

Thorbjørn Haukvik 

Nina Kvidaland 

Pål Meen 

** 

2014/2018 

2015/2019 

2014/2018 

2014/2018 

2014/2018 

2014/2018 

Gisle Lunde 

Atle Holmås 

*** 

2014/2018 

2015/2019 

MEDLEMMER 

(politisk valgte) 

VALGPERIODE VARAMEDLEMMER VALGPERIODE 

1.Carl-Otto Thommesen 

2.Kari Rasmussen 

3.Jan Runar Arvesen 

 

2014/2018 

2014/2018 

2014/2018 

1.Liv Bråthen Norheim 2014/2018 

MEDLEMMER 

(ansatte) 

VALGPERIODE VARAMEDLEMMER VALGPERIODE 

Wenche L.Eriksen 

Bente Brynhildsen 

Harald Susaas 

Kjetil Jacobsen 

Anette S. Wold 

2012/2016 

2012/2016 

2014/2018 

2014/2018 

2014/2018 

 

Nina C. Lunde 

Guri Kristiansen 

Wenche Nilsen 

2014/2016 

2014/2016 

2014/2016 

 
*Valgkomiteen forestår uttrekning av 2 representanter i 2016 og 1 i 2017. 
**Valgkomiteen forestår uttrekning av 2 representanter i 2016 og 1 i 2017.  
***Valgkomiteen forestår uttrekning av 1 representant i 2016 og 1 i 2017. 

Oversikt forstanderskap, 2015 Styret 
Styret 

MEDLEMMER 

 

VALGPERIODE 

Trond Stangeby (leder) 

Morten Andresen 

Vigdis Hågensen 

(nestleder) 

Hallgeir Kjeldal 

Tine Rørvik 

Erik B. Johansen 

(ansattes repr.) 

 

2014/2016 

2015/2017 

2015/2017 

 

2014/2016 

2014/2016 

2015/2017 

VARAMEDLEMMER VALGPERIODE 

 

 

Ann Kathrine V. Rogn 

Nina Merete Auestad 

Svein Olsen 

(ansattes repr.) 

 

 

2015/2016 

2015/2016 

 

2015/2016 

 

 



III. Finansiell informasjon 



29 

1 373 1 528 
1 805 

2 054 2 140 2 213 2 250 2 392 2 446 
2 876 3 026 299 

338 

378 

461 
536 

626 633 
682 737 

683 

900 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 3Q2015

Personmarked Bedriftsmarked

3% 
5% 

13% 

7% 

4% 

6% 

44% 

18% 

Primærnæring
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Transp./komm.

Finansiering, forsikring og faglig og

teknisk tjenesteyt.

Omsetning og drift fast eiendom

Div næringer

Utlån fordelt på sektor 

Brutto utlån. Eksklusive portefølje i Eika Boligkreditt 
Endret bransjeklassifisering fra og med 2011 rapport, 2010 tall i graf er sammenligningstall hentet  
fra 2011 rapport, og ikke rapporterte 2010 tall. Ikke påvirkning på totaltall. Fra Bankens rapporter 

Utlånsporteføljen preges av personkunder og eiendomsdrift (NOKm) 
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Kredittrisiko 

Fordeling  på viktige sektorer (tNOK) 

• 77 % av bankens utlånsportefølje er personkunder  

– Den største delen av lånene er gitt til privatkunder med pant i bolig 

• God bransjefordeling på lån som er gitt til bedriftsmarkedet 

 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Personkunder + utenlandske 
husholdninger

2 875 901     2 446 352     2 392 396     5 725        7 865        7 311        191 042    187 033    174 828    23 723      13 157      12 405      4 659        1 498        1 796        7 568        4 537        4 286        

Primærnæring 31 738          37 135          36 647          75            75            75            7 634        3 708        2 456        

Industri 49 373          47 953          57 926          2 421        1 110        1 210        8 913        7 918        4 568        

Bygg- og anlegg 83 404          92 165          64 652          13 946      26 731      21 841      14 647      16 019      15 166      5 400        5 030        732           148           4 950        63            63            

Varehandel og servering           76 171           79 930 80 326          4 287        9 201        10 129      10 074      11 719      12 555      217           32            611           611           1 730        611           650           252           

Transport 43 705          51 261          53 561          5 208        7 152        7 068        3 354        1 461        1 990        1 756        1 653        553           12 254      2 702        524           532           

Finansiering, forsikring og faglig 
teknisk tjenesteyting

          46 801           53 322 56 484          3 616        6 757        506           1 893        1 672        2 068        1 302        

Omsetning og drift av fast eiendom         283 432         301 858 261 836        5 573        5 266        4 266        4 402        2 742        2 916        7 563        10 977      5 081        14 949      7 507        7 316        7 921        3 776        3 457        

Øvrige næringer 68 297          73 387          70 124          1 063        1 031        1 086        5 342        3 429        6 881        254           254           254           7 857        7 616        7 359        6 774        5 624        3 853        

Sum næring 682 921        737 011        681 556        36 189      57 323      46 181      56 259      48 668      48 600      15 190      17 946      7 922        35 819      15 734      16 405      22 958      10 637      8 157        

Garanti EBK 144 497    171 707    151 467    

Totalt 3 558 822  3 183 363  3 073 952  186 411  236 895  204 959  247 301  235 701  223 428  38 913   31 103   20 327   40 478   17 232   18 201   30 526   15 174   12 443   

Brutto utlån Garantier Ubenyttede rammer Individuelle nedskrivningerMisligholdte engasjement Tapsutsatte engasjement

Informasjon fra Bamble Sparebank 
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Risikofordeling 

• 11,6 % av utlånene er klassifisert som høy risiko ved utløp av 3. kvartal 2015  

• Lån som ikke er klassifisert består i stor grad av syndikerte lån fra andre 
Eika-banker 

• Lån som er overført til Eika Boligkreditt har lav risiko 

Risikoklassifisering på utlån, kreditter og garantier (tNOK) 

2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012 2014 2013 2012

Høy risiko 167 656      148 942      161 537      4 634        7 988        19 251      34 455      47 886      82 078      29 965      14 733      14 625      

Middels risiko 496 891      305 175      272 290      10 135      2 534        4 671        123 958     64 679      61 924      

Lav risiko 2 878 871    2 703 229    2 610 377    171 622     226 353     180 956     788 887     824 622     722 156     

Ikke klassifisert 15 403        26 017        29 748        20            20            80            9 172        23 664      26 424      561           441 485           

Sum 3 558 821 3 183 363 3 073 952 186 411  236 895  204 958  956 472  960 851  892 582  30 526    15 174    15 110    

Lån Eika Boligkreditt - Lav risiko     1 112 025     1 073 214 824 782      

Garantier Trekkfasiliteter Individuelle nedskrivningerBrutto utlån

Informasjon fra Bamble Sparebank 
Banken endret modell for risikoklassifiering i 1Q2015 



32 

Utvikling i tapsavsetning og mislighold 

Misligholdte og øvrige tapsutsatte engasjement (NOKm) 

Individuelle og gruppevise nedskrivninger over brutto utlån (%) 

Informasjon fra Bamble Sparebank / beregninger 
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Innskuddsutvikling 

Innskudd og endring (NOKm, %) 

Informasjon fra Bamble Sparebank / beregninger 
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Resultatutvikling 

Solid resultat over tid (NOKm) 

Kostnader/inntekter (K/I*, %) 

Rapportert resultat etter skatt. Av sum andre driftskostnader for 2012, utgjorde et positivt  
engangsforhold NOK 19,8m. *K/I (beregnet, ujustert, kostnader/sum inntekt)  
Fra Bankens hel- og delårsrapporter / beregninger 
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Kapitaldekning 

Spesifisert kapitaldekning (tNOK) 

 

 

30.09.2015 31.12.2014 31.12.2013 

Sparebankens fond 293 264 293 264      266 326  

+ Gavefond 2 270 2 270 1 770 

- Immaterielle aktiva 0 0 1 691 

+ Egenkapitalbevis 42 596 42 596 0 

+ Utbyttefond / overkursfond 456 456 0 

  - Fradrag i ren kjernekapital - 25 702 -9 892 -17 611 

Ren kjernekapital A 312 884 328 694 248 794 

+ Fondsobligasjonslån innenfor 15 % av kjernekapital    27 978 39 956 39 932 

+ Fondsobligasjonslån innenfor 35 % av kjernekapital  60 000 60 000 60 000 

- Fradrag i kjernekapital  - 19 276 -19 783 0 

Netto kjernekapital B 381 586 408 867 348 726 

+ Ansvarlig lån  40 000 40 000 15 000 

- Fradrag i tilleggskapital  -19 933 -20 379 -15 000 

+ Gammel fondsobligasjon, overgangsordning  10 500   

Total tellende ansvarlig kapital  C 412 153 428 488 348 726 

Totalt risikovektet volum D 2 472 593 2 285 536 2 141 219 

Ren kjernekapitaldekning A/D 12,65 % 14,38 % 11,62 % 

Netto kjernekapitaldekning B/D 15,43 % 17,89 % 16,29 % 

Kapitaldekning C/D 16,67 % 18,75 % 16,29 % 
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Resultatregnskap 

Informasjon fra Bamble Sparebank / urevidert for 2015 

tNOK % tNOK % tNOK % tNOK %

Renteinntekter og lignende inntekter 40 161 3,28 119 383 3.37 164 147 3,95 162 849 4,19

Rentekostnader og lignende kostnader 22 197 1,81 71 184 2.01 104 678 2,52 103 843 2,67

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 17 964 1,47 48 199 1.36 59 469 1,43 59 006 1,52

Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avk. 343 0,03 6 747 0.19 4 081 0,1 4 869 0,13

Avkastning rentefond -377 -0,03 2 098 0.06 9 132 0,22 8 218 0,21

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5 698 0,47 16 333 0.46 24 102 0,58 22 084 0,57

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 645 0,05 2 072 0.06 2 870 0,07 2 634 0,07

Netto kursgevinst/tap på valuta og verdipapirer -2 963 -0,24 -1 610 -0.05 -275 -0,01 6 645 0,17

Andre driftsinntekter 96 0,01 294 0.01 864 0,02 652 0,02

Netto andre driftsinntekter 2 152 0,18 21 790 0.62 35 034 0,84 39 834 1,02

Personalkostnader 7 192 0,59 21 165 0.6 25 166 0,61 23 889 0,61

Administrasjonskostnader 4 916 0,4 14 388 0.41 18 890 0,45 17 827 0,46

Avskrivn. mv. av varige driftsm. og immaterielle eiend. 120 0,01 365 0.01 540 0,01 536 0,01

Andre driftskostnader 1 933 0,16 5 271 0.15 7 082 0,17 7 109 0,18

Sum driftskostnader 14 161 1,16 41 189 1.16 51 678 1,24 49 361 1,27

Driftsresultat før tap 5 955 0,49 28 800 0.81 42 825 1,03 49 479 1,27

Tap på utlån, garantier  m.v. 1 966 0,16 5 024 0.14 6 588 0,16 8 081 0,21

Gevinst verdipapirer som holdes på lang sikt 0 0 17 0 5 430 0,13 0 0

Resultat før skatt 3 989 0,33 23 793 0.67 41 667 1 41 398 1,06

Skatt på ordinært resultat 1 172 0,1 5 165 0.15 8 368 0,2 10 048 0,26

Resultat for regnskapsåret 2 817 0,23 18 628 0.53 33 299 0,8 31 350 0,81

3Q2015 2014 20132015YTD
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Balanse 

Informasjon fra Bamble Sparebank / urevidert for 2015 

Eiende le r  (tNOK) 3Q2015 2014 2013
Kontanter og fordringer på sentralbanker 34 756 68 035 172 510
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 000 10 788 29 901
Brutto utlån til og fordringer på kunder 3 925 920 3 558 822 3 183 363
Individuelle nedskrivninger på utlån -31 777 -30 526 -15 174
Nedskrivninger på grupper av utlån -10 000 -7 625 -17 825
Overtatte eiendeler 16 415 20 033 20 483
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer 455 364 449 519 361 557
Rentefond 242 838 215 563 93 221
Aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 113 610 107 670 115 000
Eierinteresser i konsernselskaper 1 249 1 219 1 219
Immaterielle eiendeler 2 516 2 516 1 022
Varige driftsmidler 3 555 3 920 4 646
Andre eiendeler 1 363 580 676
Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter 11 244 16 815 10 875
Sum e iende le r 4 768 053 4 417 329 3 961 474

Gje ld og egenkapita l (tNOK) 3Q2015 2014 2013
Gjeld til kredittinstitusjoner 43 549 70 55 040
Innskudd fra og gjeld til kunder 2 897 282 2 704 576 2 414 206
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 266 128 1 207 619 1 086 660
Annen gjeld 15 919 16 979 13 743
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 46 127 7 683 8 734
Avsetninger til forpliktelser og kostnader 1 860 1 860 63
Ansvarlig lånekapital 139 974 139 956 114 932
Sum gjeld 4 410 839 4 078 743 3 693 378
Egenkapitalbevis 42 624 42 624 0
Sparebankens fond 293 264 293 264 266 326
Gavefond 2 270 2 270 1 770
Utjevningsfond 428 428 0
Udisponert resultat 18 628 0 0
Sum gje ld og egenkapita l 4 768 053 4 417 329 3 961 474
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Bankens risikohåndteringsfokus 

Likviditetsrisiko 

Markedsrisiko 

Operasjonell risiko 

• Banken har etablert en likviditetspolicy som tilsier lav likviditetsrisiko  
• Rapporteres til styret hver måned 
• Innskuddsdekning minimum 70 %  
• Banken har gode relasjoner i investormarkedet og tilgangen til konkurransedyktig funding er 

god 

• Bankens markedsrisiko er moderat 
• Banken største investering (egenkap.)  er i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS 
• Banken benytter obligasjonsmarkedet til likviditetsplasseringer. Mesteparten av porteføljen er 

klassifisert som lav risiko. Strenge rammer for High Yield plasseringer  
• Banken har historisk tapt svært lite på obligasjoner. Noe nedskrivninger i 3Q2015 
• Begrensede posisjoner  i markedet for øvrig  
• Bankens historiske avkastning på investeringer i verdipapirmarkedet har vært i tråd med 

benchmark 

• IKT løsninger kjøpes inn i felleskap i Eika Gruppen AS 
• Jevnlig opplæring av ansatte i organisasjonen  
• Gode rutiner er etablert i det operative arbeidet 
• Ingen vesentlige mangler avdekket i årlige internkontrollgjennomganger og ved tilsynsbesøk 

Informasjon fra Bamble Sparebank 
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Ekstern rating av Bamble Sparebank 

Swedbank 

Norne Securities 

Pareto Securities 

DNB Markets 

Sparebank 1 Markets 

SEB 

Informasjon fra de respektive aktører 
* Ratinger per 2014. Uoffisiell rating 

BBB+ 

BBB+ 

BBB 

BBB+ 

A- 

BBB+ 



IV. Egenkapitalbevis 
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Resultatdisponering og utbyttepolitikk 

Resultat-
disponeringen for 

2014 

Utdelings- og 
utbyttepolitikk 

• Av overskuddet etter skatt, tilordnet grunnfondskapitalen, avsatte Banken NOK 1,3m til gaver 
og gavefond  

– Resterende, NOK 29,2m, ble følgelig overført sparebankens fond 

• Av overskuddet etter skatt, tilordnet eierandelskapitalen, avsatte Banken NOK 2,4m til utbytte  

– Resterende, NOK 0,4m, ble følgelig overført utjevningsfondet tilhørende 
egenkapitalbeviseierne  

• Banken har de senere årene avsatt ca. NOK 0,5-1,3m til gaver og gavefond 

• Banken har følgende utbyttepolitikk  

– Banken vil sikte mot at 60-90 % av overskuddet tilordnet egenkapitalbeviseierne 
utbetales som utbytte. Utbytte vil tilpasses bankens inntjenings- og 
egenkapitalsituasjon løpende 

• Det er viktig for styret i Banken at egenkapitalbeviseierne gis god direkteavkastning på beviset 

Informasjon fra Bamble Sparebank 
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Mulighet for økt eierskap 

• Banken har hatt god og lønnsom vekst i senere år 

– Gode vekstmuligheter også fremover, blant annet gjennom mulig sammenslåing 

med Kragerø Sparebank 

• Egenkapitalbevis er gode utbyttepapirer 

• Egenkapitalbevis oppfattes å ha lavere risiko sammenlignet med 

mange andre investeringsalternativer 

 

*Gjennom valgte representanter 

Vil du bli med oss videre? 
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Spørsmål? 

Bamble Sparebank 

 

Jan Kleppe, adm. banksjef 

Roger Sandvik, ass. banksjef 

Inge Glittum, økonomisjef 

 

35 96 26 00 

 

jk@bamblespb.no  

rs@bamblespb.no  

inge.glittum@bamblespb.no  

 

mailto:jk@bamblespb.no?subject=Emisjon i Bamble Sparebank
mailto:jk@bamblespb.no?subject=Emisjon i Bamble Sparebank
mailto:rs@bamblespb.no?subject=Emisjon i Bamble Sparebank
mailto:inge.glittum@bamblespb.no?subject=Emisjon i Bamble Sparebank
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Risikofaktorer 

Investeringer i egenkapitalbevis er beheftet med risiko. Nedenfor er det punktvis gjengitt risikoforhold som anses som særlig relevante og vesentlige for å vurdere risikoen knyttet til en investering i egenkapitalbevis i 
Banken og i Bankens Egenkapitalbevis. Eventuelle investeringer i egenkapitalbevis i Banken bør grundig vurderes mot risikofaktorene, sammen med øvrig informasjon i denne selskapspresentasjonen og andre 
offentlige finansielle rapporter fra Bamble Sparebank. Disse rapportene er tilgjengelige på Bamble Sparebank sine hjemmesider og også på www.newsweb.no under tickeren til Bamble Sparebank. Dersom én eller 
flere av risikofaktorene faktisk inntreffer, vil Bankens virksomhet, finansielle stilling, driftsresultat og/eller egenkapitalbeviskurs kunne bli vesentlig negativt påvirket.  

Banken er utsatt for, blant annet, følgende risikofaktorer: Negativ utvikling i regional og nasjonal økonomi - Endringer i rammebetingelser og myndigheters handlinger – Kredittrisiko – Likviditetsrisiko – Markedsrisiko 
– Eierrisiko – Forretningsrisiko – Omdømmerisiko - Forverring av konkurransesituasjon og marginpress - Strategisk risiko - Compliance risiko (etterlevelse). 

 

Utviklingen i regional og nasjonal økonomi 

De globale kapital- og kredittmarkedene har vært volatile siden høsten 2008 og finanskrisen, og det har hatt en negativ effekt på banksektoren internasjonalt. Rentene har falt betydelig, noe som kan ha bidratt 
til økning i gjeldsnivåer og risiko i kapitalmarkedene. Videre har store internasjonale økonomier som Kina fått svekkede utsikter, noe som også har bidratt til en svekkelse av råvaremarkedene som Norge er 
direkte eksponert mot. Samtidig har det i perioder vært vesentlig reduksjon i tilgjengeligheten av finansiering, også eksemplifisert gjennom såkalt "spreadutgang" også den senere tiden i det norske 
kapitalmarkedet, som er et viktig marked for bankene. Eventuelle 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. Bankens inntjening og resultater kan bli negativt påvirket av en forverring i økonomiske forhold der 
virksomheten drives, og/eller smitteeffekter fra andre områder som har spesielt høy eksponering mot landets petroleumsindustri. En forverring av makroøkonomiske forhold i Norge kan ha negativ effekt på 
Bankens resultater og økonomiske stilling, spesielt dersom arbeidsløshet eller inflasjon øker eller verdier på eiendommer faller. I tillegg til å redusere etterspørselen etter Bankens produkter og tjenester, kan 
kvaliteten på Bankens kredittportefølje påvirkes negativt, og Banken vil kunne oppleve kredittap både innenfor privatmarkedsutlån men kanskje spesielt innenfor bedriftsmarkedsutlån. Flere ledende økonomer i 
Norge har advart mot endrede økonomiske forhold i Norge den senere tiden som følge av klar reduksjon innen investeringer i oljeindustrien. 

Rammebetingelser og myndigheters handlinger 

Statlige 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. Et eksempel på dette er beskatning av utbytte. Myndighetene kan også innføre andre tiltak som kan påvirke Bankens 
virksomhet, eksempelvis gjennom skjerpede soliditetskrav eller andre spesifikke krav, noe banknæringen er utsatt for i 2015 også. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i penge- og 
kredittmarkedet, vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker Bankens virksomhet direkte. 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 de såkalte Basel III-regler og – prinsipper er vedtatt, og nasjonal implementering er gjennomført, vil sannsynligheten for og 
omfanget av kriser i finanssektoren bli redusert. Det er forventet at dette skjer gradvis i tidsperioden 2013-2019. Ytterligere informasjon vedrørende Basel-komitéens standard finnes på Baselkomitéen og 
Finanstilsynets hjemmesider www.bis.org og www.finanstilsynet.no.  

For finansnæringen innebærer nye/endrede rammebetingelser blant annet: Økte krav til kjernekapitaldekning / Nye krav til sammensetning av kjernekapital / Økte krav til likviditetsstyring og likviditetsbuffere. 
Finanstilsynet har varslet såkalte pilar2 krav i 2016, og noen større banker har allerede respondert på disse utviklingstrekkene, ved å styrke egenkapitalen via emisjoner og / eller reduksjon av utbytte og vekst. 

Nye rammebetingelser vil kunne medføre ytterligere press på Bankens rentemargin, kostnader og egenkapitalbevisavkastning. Dette er en generell utfordring for hele finansnæringen, og det forventes at deler 
av merkostnaden må tas igjen gjennom økte priser. Egenkapitalavkastningen for norske banker er under press som følge av flere faktorer. 

Kredittrisiko 

Kredittrisiko defineres som faren for tap som følger av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Banken. Kredittrisiko oppstår i tre av Bankens forretningsområder; 
(i) utlån, kreditter og garantier for personkunder, (ii) utlån, kreditter og garantier for bedrifter, og (iii) utlån og investering i banker, obligasjoner og ansvarlige lån. 

Bankens tilgang til korrekt og fullstendig finansiell informasjon og generell kredittinformasjon om lånetakere er avgjørende for Bankens vurdering av den kredittrisiko som er knyttet til den enkelte lånetaker. 
Bankens utlånsportefølje består i hovedsak av privatpersoner samt mindre bedrifter, landbruk og finansiering innen eiendom. Ca. 19 % av utlånene til næring er klassifisert som høy risiko per utgang av 
3Q2015. Banken kjenner sitt markedsområde godt og innhenter kvalifisert dokumentasjon på betjeningsevne og vilje. Banken har i første kvartal 2015 implementert et nytt risikoklassifiseringssystem som er 
utviklinget i regi av Eika. Implementeringen av det nye systemet førte til en reklassifisering av utlånsporteføljen knyttet til næringskunder.  I tillegg til den spesifikke risiko som ligger i Bankens utlånsportefølje, 
vil Bamble Sparebanks fremtidige tapsutvikling også påvirkes av andre faktorer som for eksempel den generelle økonomiske utviklingen, fremtidig rentenivå og Bankens løpende håndtering av kredittrisikoen. 
En mer detaljert oversikt over Bankens kreditteksponering og en beskrivelse av Bankens systemer knyttet til håndtering av kredittrisiko er gitt i presentasjonen og kan også fås informasjon om ved å gå i 
årsrapporter m.v. 

Risiko knyttet til personell 

Bankens virksomhet er avhengig av den kollektive innsatsen av sine ansatte på alle nivåer. Konkurransen om de beste medarbeiderne fra finanssektoren og fra bedrifter utenfor finansnæringen, er hard. 
Dersom Banken 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 Bankens virksomhet, strategi, finansielle stilling og/eller resultater. 

 

http://www.newsweb.no/
http://www.bis.org/
http://www.finanstilsynet.no/
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Risikofaktorer (forts.) 
Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at Banken ikke klarer å oppfylle sine forpliktelser og/eller finansielle økninger i eiendelene 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 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, for eksempel naturkatastrofer. 

Banken er videre avhengig av tilstrekkelig finansiering for å kunne drive sin utlånsvirksomhet. Bankens utlånsvirksomhet er primært dekket gjennom kundeinnskudd. Slike innskudd er i midlertidig 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. Innskuddsgarantien i det norske 
markedet er ventet redusert, noe som kan føre til at noe av innskuddene i Banken vil kunne bli flyttet til andre banker. Samtidig vil Banken kunne få innskudd fra kunder som flytter fra andre banker. 

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 
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 finansiell stilling. 

Operasjonell risiko 

Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes utilstrekkelig eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og/eller systemer, samt eventuelle eksterne hendelser. Dette kan eksempelvis være svikt i 
rutiner, svikt i datasystem, kompetansesvikt, feil hos bankens underleverandører, tillitsbrudd hos ansatte og kunder, ran, underslag m.m. Banken er avhengig av 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, og rapportere disse operasjonene nøyaktig. 
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-
infrastruktur, utstyr/maskiner, dokumentasjon av transaksjoner eller avtaler med tredjeparter, manglende sikring av eiendeler, ansattes feil, manglende opprettholdelse av forsvarlig 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. Banken er også utsatt for 
operasjonell risiko på grunn av klager fra kunder og svikt i eksterne systemer. Dessuten kan Banken bli negativt påvirket av uredelige handlinger eller brudd på interne instrukser begått av egne ansatte. 
Banken 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. Metoder for risikostyring av operasjonell risiko 
bygger på estimater, forutsetninger og tilgjengelig informasjon som kan være feil eller utdatert. Dersom risikostyring er utilstrekkelig kan dette ha en vesentlig negativ effekt på Banken. Skulle operasjonell 
risiko som er nevnt ovenfor materialisere seg, kan dette føre til både omdømmemessig og økonomisk skade, og kan ha en vesentlig negativ effekt på Bankens virksomhet, økonomiske stilling, likviditet og/eller 
resultatet av driften. Bankens operasjoner er svært avhengig av sin evne til å behandle og overvåke, på daglig basis, et stort antall transaksjoner, hvorav mange er svært komplekse, på tvers av mange og ulike 
markeder og i mange valutaer. Bankens økonomi, regnskap, databehandling eller andre operativsystemer og transaksjonsvolum, hvilket kan ha en negativ effekt på Bankens evne til å behandle transaksjoner 
eller yte tjenester. Andre faktorer som kan forårsake Bankens operativsystemer å stoppe eller ikke fungerer ordentlig, omfatter en forverring i kvaliteten på IT-utvikling, support og drift prosesser og særlig høy 
utskiftning av ansatte, noe som resulterer i et utilstrekkelig antall personell til å håndtere den vekst og økende kompleksiteten i operasjoner. Til tross for Bankens betydelige utgifter på eksisterende og nye IT-
systemer, kan det ikke være noen sikkerhet for at disse utgiftene vil bli tilstrekkelig eller at IT-systemer vil fungere og/eller bli gjennomført som planlagt. Enhver forstyrrelse av IT eller andre systemer som 
brukes av Banken, herunder systemer som eies av kontraktsparter, kan ha vesentlig effekt på Bankens virksomhet, finansielle stilling og resultater. Til tross for beredskapsplaner og fasiliteter Banken har på 
plass, kan virksomheten være negativt påvirket av en forstyrrelse i den infrastrukturen som støtter systemene. Dette kan omfatte en forstyrrelse som involverer elektrisk, kommunikasjon, transport eller andre 
tjenester som brukes av Banken eller tredjeparter som driver virksomhet, eller en katastrofal hendelse som involverer alle steder der Banken har en betydelig operasjonell base. Bankens operasjoner er 
avhengig av sikker bearbeiding, lagring og overføring av konfidensiell og annen informasjon i sine datasystemer og nettverk. De datasystemer, programvarer og nettverk som brukes av Banken kan være 
sårbare for uautorisert tilgang, datavirus eller annen ondsinnet kode og andre ytre angrep eller interne brudd som kan være en trussel mot datasikkerheten. Hvis en eller flere slike hendelser oppstår, kan noen 
av dem potensielt true konfidensielle og andre opplysninger om Banken, kunder eller motparter. Banken kan bli nødt til å bruke ekstra ressurser for å endre beskyttede tiltak eller for å undersøke og avhjelpe 
sårbarheter eller andre eksponeringer. Banken kan også bli gjenstand for søksmål og økonomisk tap for forhold som det enten ikke er forsikret mot eller som det ikke fullt ut er dekket for gjennom forsikringer. 
Risikoen for at banker vil bli utsatt for ellers brukes til hvitvasking har økt. Risikoen for hvitvasking er høyere i fremvoksende markeder enn i Norge og andre utviklede markeder. Risikoen for fremtidige 
hendelser i forhold til hvitvasking finnes alltid for finansinstitusjoner. Eventuelle brudd på antihvitvaskingsregler, eller forsøk på brudd, kan ha alvorlige juridiske og omdømmemessige konsekvenser for Banken, 
og kan resultere i negativ innvirkning på Bankens virksomhet. Banken utvider omfanget av sin virksomhet og sin kundebase og iverksetter stadig nye retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse for å hindre 
potensielle interessekonflikter. Å identifisere og håndtere interessekonflikter er komplekst, delvis på grunn av at interne brudd på retningslinjer kan være vanskelig å oppdage. Bankens omdømme kan bli 
skadet, og viljen for kundene til å inngå transaksjoner der en slik konflikt kan oppstå kan bli berørt, dersom Banken ikke klarer, eller synes å ikke klare, å identifisere og håndtere interessekonflikter. 

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). Selskapets datterselskaper er nevnt i 
selskapspresentasjonen her. 
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Risikofaktorer (forts.) 
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 og/eller bruk av egenkapital i syndikater er inkludert i denne risikoklassen. En nedgradering i kredittvurdering av Bankens kunder eller verdipapir som Banken eier vil kunne ha en negativ 
innvirkning på Bankens inntekter og risikovekt, som kan føre til økte kapitalkrav.  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 pengemarkedet, 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. Banken har investeringer i verdipapirer hvor verdi er avhengig av volatilitet og generell utvikling av 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. 

Uventede inntekst- 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 kundeatferd 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. 

Omdømmerisiko 

Banken 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, 
egenkapitalbevismarkedet og hos myndighetene. Dersom Banken ikke klarer å opprettholde det nødvendige omdømmet og den nødvendige tillitt i markedet, vil det kunne medføre frafall av kunder, som igjen 
vil kunne ha en vesentlig negativ innvirkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet og finansielle stilling. 

Marginpress 

Rentemarginen for norske banker har over lang tid vært under press. Bankens utlånsvekst har bidratt til å kompensere delvis for effekten av press på rentenettoen, men et forsterket press på rentenetto, 
sammen med eventuell lavere volumvekst, kan i fremtiden bidra til å svekke Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller fremtidsutsikter. 

Konkurransesituasjon 

Bankens fremtidige økonomiske resultater vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfellet dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse på de områder 
som er Bankens satsningsområder. Det forventes at den fremtidige utviklingen i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter. Økt konkurranse kan gi reduserte marginer, som 
igjen vil kunne ha en negativ virkning på Bankens virksomhet, resultat, likviditet, finansielle stilling og/eller fremtidsutsikter. 

Banken er utsatt for betydelig konkurranse innenfor alle sine forretningsområder.  Konkurranse kan øke i Bankens markeder som følge av lover, forskrifter, teknologi eller andre faktorer. Økt konkurranse kan 
føre til at Banken mister markedsandeler eller får redusert lønnsomhet på sine produkter og tjenester, og ellers ha en negativ effekt på virksomheten sin økonomiske stilling og resultater. Det er også en risiko 
for ytterligere konsolidering i markedene hvor Banken driver, som kan føre til økt konkurranse. 

Strategisk risiko 

Strategisk risiko for tap som følge av feilslåtte strategiske satsninger. Banken opererer innenfor en rekke forretningsområder og i flere geografisk områder, dog i hovedsak begrenset til Telemarksregionen. 
Som en del av Bankens fremtidige strategi, kan Banken velge å gjennomføre strategiske transaksjoner (inkludert, men ikke begrenset til, oppkjøp, salg og inngåelse av joint venture samarbeid) for enten å 
styrke driften innenfor eller trekke seg ut av et virksomhetssegment. Det er ingen garanti for at Banken 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 Bankens virksomhet, finansielle situasjon, 
likviditet og/eller driftsresultat. 

Systemrisiko 

Det høye nivået av avhengighet mellom de ulike institusjonene i finansnæringen medfører at Banken er spesielt utsatt for forverringer i kommersiell og finansiell soliditet, eller oppfattet soliditet, av andre 
finansinstitusjoner. Innenfor finansnæringen kan finansielle institusjoners mislighold påvirke og føre til soliditets- og likviditetsrisiko hos andre finansielle institusjoner. 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. Dette kan refereres til som 
”systemrisiko” og kan få en vesentlig negativ effekt på de finansielle mellomleddene, for eksempel clearing agencies, clearing houses, banker, verdipapirforetak, og ytelser hos dem som Banken samarbeider 
med og er avhengig av i det daglige. 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 fremtidsutsikter. 
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Risikofaktorer (forts.) 
Compliance risiko 

Compliance er risikoen for at Banken pådrar seg offentlige sanksjoner/bøter eller økonomisk tap som følge av manglende etterlevelse av lover og forskrifter. 

Nye eller endring i lover, forskrifter og øvrige juridiske og regulatoriske krav hvordan Banken opererer kan innebære betydelige kostnader for å etterkomme. Områder hvor endringer eller utviklingen i regulering 
og/eller tilsyn kan ha en negativ innvirkning omfatter, men er ikke begrenset til, (i) endringer i penge-, rente- og øvrig politikk, (ii) generelle endringer i regjeringen og regulerende myndighet eller regimer som 
kan påvirke investor beslutninger eller øke kostnadene av å gjøre forandringer, (iii) endringer i konkurranse og prissettings regelverk, (iv) differensiering blant finansinstitusjoner av regjeringer 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. Som svar til 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. Banken forventer å 
møte sterkere regulering av sin virksomhet. 

Banken opererer i et juridisk og regulatorisk miljø som utsetter den for potensielle rettssaker og regulatorisk risiko. Som et resultat 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 deres resultater er ofte vanskelig å spå, spesielt i de 
tidlige stadier av en sak. 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. Fra tid til annen endres relevant lovgivning, standarder eller anbefalinger som styrer 
og/eller påvirker utarbeidelsen av regnskapet. Videre kan det forekomme endringer i tolkninger av, eller det kan oppstå forskjell i oppfatning mellom Banken og myndigheter med hensyn til anvendelse av, slikt 
regelverk. Slike endringer eller forskjeller i oppfatning kan være vanskelig å forutsi og kan vesentlig påvirke hvordan Banken bokfører og rapporterer resultater av virksomheten. I noen tilfeller kan Banken bli 
pålagt å bruke en ny eller revidert regel, eller endre anvendelsen av en eksisterende regel, med tilbakevirkende kraft. Enhver slik endring i Bankens regnskapsprinsipper eller gjeldende regnskapsregler kan 
påvirke rapporterte finansielle tall og/eller resultater.  

Egenkapitalbevisene 

Markedet for egenkapitalbevis kan variere vesentlig og raskt som følge av, blant annet, faktorene: Forskjeller mellom Bankens faktiske finansielle og øvrige resultater og det som er forventet av markedet og 
analytikere - Oppfattede muligheter for Bankens virksomhet og bankindustrien - Offentliggjøringer fra Banken eller dens konkurrenter vedrørende vesentlige kontrakter, oppkjøp, strategiske samarbeid, joint 
ventures, eller kapitalforpliktelser - Endringer i driftsresultat - Endringer i analytikeres estimater av Bankens ytelse og anbefalinger - Endringer i markedets vurdering av lignende foretak - Involvering i søksmål 
- Ansettelse eller oppsigelse av ledende personer / nøkkelpersoner - Endringer i generelle finansielle forhold - Negativ publisitet, herunder de som relaterer seg til noen av Bankens største 
egenkapitalbeviseiere eller nøkkelpersoner kan ha vesentlig negativ påvirkning på prisingen av egenkapitalbevisene, uavhengig av om slik publisitet medfører riktighet.  

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 etter lov og forskrifter i Norge. Utbytte vedtas av forstanderskapet og dersom dette velger å ikke utdele utbytte vil ikke egenkapitalbeviseieren ha noe krav på slik utbetaling. Fravær av og/eller nivået 
på utbytte kan ha negativ innvirkning på prisen av egenkapitalbevis. 

Begrenset anledning for utenlandske egenkapitalbeviseiere til å delta i fremtidige emisjoner 

I henhold til finansieringsvirksomhetsloven har eksisterende egenkapitalbeviseiere fortrinnsrett til å tegne nye egenkapitalbevis med mindre disse rettighetene er satt til side i henhold til vedtak i Bankens 
forstanderskap. Amerikanske egenkapitalbeviseiere og egenkapitalbeviseiere i andre jurisdiksjoner kan være forhindret fra å motta, handle og utøve slik fortrinnsrett til tegning av nye egenkapitalbevis i henhold 
til gjeldende lover. Dersom slike egenkapitalbeviseiere ikke kan motta, handle eller utøve slike fortrinnsretter tildelt deres egenkapitalbevis i en fortrinnsrettsemisjon i Banken, risikerer disse å miste den 
økonomiske fordelen slike rettigheter representerer og deres forholdsmessige eierandel i Banken kan bli utvannet. 

Adgangen til å saksøke Banken kan være begrenset etter norsk lov 

Banken er en norsk sparebank stiftet i henhold til norsk lov. Egenkapitalbeviseiernes rettigheter følger således av norsk lov og Bankens vedtekter. Disse reguleringene kan avvike fra rettigheter 
egenkapitalbeviseiere eller aksjeeiere har i andre jurisdiksjoner. Det gjøres særskilt oppmerksom på at norsk lov begrenser hvilke omstendigheter som gir egenkapitalbeviseiere i sparebanken adgang til å 
anlegge avledede søksmål mot en sparebank. Etter norsk lov 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 lov. 

Begrenset omsettelighet 

Egenkapitalbevisene er ikke planlagt notert. Banken vil forsøke å fasilitere eierskifter, men ingen garanti for omsettelighet finnes. Kombinert med at dette er første gang Banken utsteder egenkapitalbevis, må 
eier(e) være forberedt på at bevisene kan være vanskelig å omsette, spesielt ved større beløp. 

 

 


