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Endelig resultat i fortrinnsrettsemisjon og ansatteemisjon i Skagerrak Sparebank
Det vises til tidligere børsmeldinger vedrørende delvis garantert fortrinnsrettsemisjon i Skagerrak
Sparebank med bruttoproveny på inntil NOK 130 millioner ("Emisjonen") og ansatteemisjon med
bruttoproveny på inntil NOK 4 millioner ("Ansatteemisjonen"). Tegningsperioden i Emisjonen og
Ansatteemisjonen ble avsluttet mandag 9. mai 2022 kl. 16:30.
Endelig antall tegnede egenkapitalbevis i Emisjonen ble 1 379 446 av totalt inntil 1 226 415 tilbudte
egenkapitalbevis og Emisjonen ble følgelig overtegnet med 12,5 %. I Ansatteemisjonen ble det tegnet 32
110 nye egenkapitalbevis av totalt 40 000 tilbudte egenkapitalbevis.
Styret Skagerrak Sparebank vedtok i dag, 12. mai 2022, den endelige tildelingen av egenkapitalbevis
tilbudt i Emisjonen og Ansatteemisjonen. Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene
som fremgår av representantskapets vedtak av 21. mars 2022 og prospektet datert 22. april 2022.
Basert på mottatt tegninger har styret i Skagerrak Sparebank allokert 1 226 415 nye egenkapitalbevis til
tegningskurs NOK 106 per egenkapitalbevis i Emisjonen og 32 110 nye egenkapitalbevis til tegningskurs
NOK 100 per egenkapitalbevis i Ansatteemisjonen. Brutto emisjonsproveny i de to emisjonene utgjør
totalt ca. NOK 133,21 millioner.
Det vil i dag gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet
som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til betaling 18. mai 2022.
De nye egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller omsettes før de er betalt fullt ut og
kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje ultimo
mai/primo juni (forutsatt rettidig betaling), hvoretter de nye egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli
overført til tegnernes VPS-konto.
Norne Securities AS er engasjert som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS er engasjert som juridisk
rådgiver.
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