AVTALE OG FELLES PLAN

om
sammenslåing
(fusjonsplan)
mellom
Skue Sparebank
(Overtakende bank)
Geiloveien 34
3580 Geilo
org nr 837 889 812
Forretningskommune; Hol kommune

og
Hønefoss Sparebank
(Overdragende bank)
Søndre Torv
3510 Hønefoss
org nr 937 889 097
Forretningskommune; Ringerike
1.

Innledning

Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank (heretter samlet Bankene) har sin styrke innen et bredt
bank- og finanstilbud til privatkunder og næringsliv i Buskerud.
Styrene i Bankene er kommet til at de interesser som Bankene skal ivareta, vil være best tjent
med en sammenslåing av de to banker.
Målsetningen er å skape en fremtidsrettet og konkurransedyktig sparebank med sterk lokal
forankring i markedsområde.

Styrene har et felles syn på fremtidige utfordringer innenfor norsk sparebank- og finansnæring.
Stigende konkurranse skaper et behov for å realisere stordriftsfordeler som skapes gjennom å

etablere et større kapitalgrunnlag og kundegrunnlag, samt når det gjelder infrastruktur og
kontrollrutiner.

På grunnlag av dagens markeds- og konkurransesituasjon ser styrene det som viktig å
opprettholde og styrke grunnlaget for en fremtidig selvstendig sparebank med lokal forankring
i regionen.
Det er viktig å skape en sterk lokal sparebank som kan tilby et bredt spekter av bank- og
finansprodukter.
Bankene er aksjonærer i Eika Gruppen AS.
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Bankene har utstedt egenkapitalbevis. Skue Sparebank har utstedt 1.900.000 egenkapitalbevis
å NOK 30. Hønefoss Sparebank har utstedt 400.000 egenkapitalbevis a kr 100, slik at samlet
eierandelskapital i Bankene tilsvarer NOK 97.000.000. Skue Sparebanks egenkapitalbevis er
notert på Oslo Børs, mens Hønefoss Sparebanks egenkapitalbevis er unoterte.
2.

Målsetting

Landsdekkende finanskonsern tilbyr sine kunder et bredt spekter av finanstjenester og
produkter i bankenes markedsområde. Det antas at dette vil øke i omfang.

Banknæringen har i dag utfordringer med stadig større krav til økt lønnsomhet. Dette skyldes
økt konkurranse, men også nye regulatoriske krav som gir økte kostnader. Denne situasjonen
stiller økte krav til kompetanse i den enkelte bank. En større bank med større

kapitalgrunnlag og kundegrunnlag, vil gi bedre muligheter til å hevde seg i konkurransen.
Dette sikrer muligheten til å etablere større fagmiljøer som kan gi konkurransekraft og som
også vil bidra til å sikre arbeidsplassene og bidra til å genere god avkastning til
egen kapitalbeviseierne.
Bankens styrer legger stor vekt på at en sammensluttet bank skal bevare og forsterke den
lokale tilknytningen. Den sammenslåtte bank skal bidra aktivt til utviklingen av lokalt næringsliv

og tilby gode vilkår og god service, nærhet og trygghet for privatmarkedet. Den sammenslåtte
bank ønsker å være en finansiell kraft og sterk lokal medspiller som bedre kan utnytte det

kundegrunnlag som ligger i Bankenes primærmarkeder, enn de to bankene hver for seg. Den
sammenslåtte bank skal oppleves som lokalbanken.
Den sammenslåtte banken ville pr utgangen av 2019 ha hatt
•

Egenkapital på MNOK 1.394

•

En samlet kapitaldekning på ca 22,2% med en kjernekapitaldekning på ca 20% og ren
kjernekapital på ca 18,3 %.

•

Forvaltningskapital på ca NOK 13.769 mrd. og forretningskapital på NOK 16.105 mrd

For øvrig vil den sammenslåtte banken ha
•

Ca 32.700 kunder

•

Kontorer i 10 kommuner

3.

Selskapsrettslige bestemmelser

3.1

Sammenslåing

Styret foreslår en sammenslåing av de to sparebanker etter reglene i finansforetakslovens kap
12, jfr allmennaksjeloven, samt skattelovens bestemmelser om skattefri fusjon og på de vilkår
som fremgår av denne avtale.
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Sammenslåing og videreføring av sparebankdriften gjennomføres ved at virksomhet, eiendeler,
rettigheter og forpliktelser i Hønefoss Sparebank overføres til Skue sparebank. Hønefoss
Sparebank opphører og egenkapitalbevis i Skue Sparebank forhøyes med NOK 5 767 680 ved
utstedelse av 192 256 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 30. De nye egenkapitalbevisene
tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hønefoss Sparebank, og da slik at det utstedes ca. 0,481
egenkapitalbevis i Skue Sparebank som vederlag for hvert egenkapitalbevis i Hønefoss
Sparebank.
3.2

Regnskapsmessig gjennomføring

Sammenslåing gjennomføres regnskapsmessig som en transaksjon der Hønefoss Sparebank er
regnskapsmessig overdragende bank. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hønefoss
Sparebank skal derfor regnskapsføres som overdratte eiendeler, rettigheter og forpliktelser
som videreføres i den fusjonerte banken til virkelig verdi.
Transaksjoner i den overdragende bank, Hønefoss Sparebank, skal regnskapsmessig anses å
være foretatt for Skue Sparebanks regning fra og med den dagen hvor sammenslåing
gjennomføres. Gjennomføringen skjer ved melding til Foretaksregisteret etter
finansforetakslovens § 12-6, og er planlagt til august 2020.
3.3

Selskapsrettslig ikrafttredelse av sammenslåingen

Selskapsrettslig trer sammenslåingen i kraft når ikrafttredelsen er registrert i
Foretaksregisteret. Melding om ikrafttredelse sendes Foretaksregisteret når kreditorfristen er
utløpt og forholdet til kreditorene er i orden, jf finansieringsvirksomhetsloven § 12-6
allmennaksjeloven § 13-16 følg. Dette forventes å skje i august 2020.
Selskapsrettslig ikrafttredelse innebærer at Hønefoss Sparebank er oppløst og at
egenkapitalbeviskapitalen i Skue Sparebank er forhøyet, at vedtektene i Skue Sparebank er
endret, at egenkapitalbevis i Hønefoss Sparebank er byttet til egenkapitalbevis i Skue
Sparebank og at virksomheten, eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Hønefoss
Sparebank til Skue Sparebank.
3.4

Vilkår for utøvelse av rettigheter som eier av egenkapitalbevis i den sammenslåtte
sparebank og for innføring i eierandelsregisteret

Rettigheter til egenkapitalbevis kan utøves fra registrering av sammenslåingen, jf
finansforetakslovens § 12-6, jf allmennaksjeloven § 10-11.
3.5

Rettigheter som tilfaller eiere av egenkapitalbevis i Hønefoss Sparebank

Egenkapitalbeviseiere i Hønefoss Sparebank vil få rettigheter som egenkapitalbeviseiere i Skue
Sparebank slik disse rettigheter fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning og Skue
Sparebanks vedtekter.
3.6

Særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglig

leder i bankene ved gjennomføring av sammenslåingen
Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for styremedlemmer eller daglig leder i
Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank.
3.7

Egenkapitalbevis - kapitalforhøyelse

Skue Sparebank har i dag en eierandelskapital på NOK 57.000 000, hvoretter det er utstedt
1.900.000 egenkapitalbevis å NOK 30. Hønefoss Sparebank har utstedt 400.000
egenkapitalbevis å NOK 100, med samlet pålydende verdi på NOK 40.000.000. Bankene har en
samlet eierandelskapital på NOK 97.000.000.
Det foreslås at generalforsamlingen i Skue Sparebank i denne forbindelse treffer følgende
vedtak om forhøyelse av eierandelskapitalen som følge av sammenslåing:
"a)

Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 5 767 680 ved utstedelse av 192 256
nye egenkapitalbevis.

b)

Egenkapitalbevisene pålydende skal være NOK 30.

c)

Tegningskursen pr egenkapitalbevis er lik volumveiet gjennomsnittskurs på Oslo
Børs på egenkapitalbevisene i Skue Sparebank på 15 siste handelsdager før
generalforsamlingen/generalforsamlingens vedtakelse av fusjonsplanen,
tentativt 19. mai 2020. Hele overkursen tilfaller overkursfondet, jf
finansforetaksloven § 10-14, 2. ledd in fine
Innskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser
(herunder eierandelskapital og overkursfond) fra Hønefoss sparebank i
overensstemmelse med sammenslåingsavtale (fusjonsplan).

d)

Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett fravikes.

e)

De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hønefoss
Sparebank og tegnes ved at generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank
godkjenner sammenslåingsavtalen (fusjonsplanen).

f)

Egenkapitalbevisene gjøres opp samtidig med iverksettelse av sammenslåingen
mellom Skue sparebank og Hønefoss sparebank, jf finansforetaksloven § 12-6 jfr
allmenaksjeselskapsloven § 13-16 følg.

g)

Egenkapitalbevisene skal være likestilt med øvrige egenkapitalbevis fra
registrering av kapitalforhøyelse i Foretaksregisteret, herunder ha rett til fullt
utbytte.
Vedtektenes § 2-2, 2. ledd vil etter dette lyde:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 62 767 680, fordelt på 2 092 256
egenkapitalbevis a kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt. "

3.8

Forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapital

Det er en forutsetning for gjennomføring av denne avtale at sammenslåingen ikke skal medføre
noen endring i forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapitalen. Basert på verdijustert
egenkapital for den sammenslåtte bank pr 31. mars 2020 er egenkapitalbevisbrøken beregnet
til 30,5 %.
Det følger av regnskapsreglene i IFRS at sammenslutningen regnskapsmessig skal behandles
som en transaksjon. Dette innebærer at eiendeler og gjeld i Hønefoss Sparebank
regnskapsføres i den sammenslåtte sparebank til virkelig verdi av eiendeler og gjeld på
gjennomføringstidspunktet. Videre medfører reglene i IFRS at eierandelskapitalen fra Hønefoss
Sparebank på gjennomføringstidspunktet reduseres med forskjellen mellom verdien av de
utstedte egenkapitalbevis målt til børskurs i Skue Sparebank, og virkelig verdi av
eierandelskapitalens andel av eiendeler og gjeld i Hønefoss Sparebank målt til virkelig verdi.
Basert på børskurs per 8. april 2020 utgjorde denne reduksjonen NOK 12,4 millioner. Det
endelige beløp vil bli beregnet pr gjennomføringstidspunktet. Reduksjonen benevnes negativ
goodwill og skal regnskapsmessig inntektsføres i den sammenslåtte sparebankens
resultatregnskap etter fusjonen. Den regnskapsmessige behandlingen av sammenslåingen
medfører ikke en tilsvarende reduksjon i grunnkapitalen og gir dermed en forskjell i
regnskapsmessig behandling av egenkapitalbeviskapitalen og grunnkapitalen. For å unngå at
regnskapsreglene skal medføre en utilsiktet overføring av verdier fra egenkapitalbeviskapitalen
til grunnkapitalen, er det en forutsetning for partene at den etterfølgende inntektsføring av
negativ goodwill over resultatregnskapet i sin helhet skal tilordnes eierandelskapitalen og
tillegges utjevningsfondet i forbindelse med disponering av den fusjonerte bankens årsresultat
for 2020. Resten av årsresultatet i den fusjonerte banken for 2020 skal fordeles etter
egenkapitalbevisbrøken som normalt. Dette vil gi den forutsatte kontinuitet og dermed sikre at
sammenslåingen ikke gjør noen endring i forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapital.
3.9

Navn

Navn på den sammenslåtte banken skal være Skue Sparebank.
3.10

Forretningsadresse, hovedkontor og filial

Den sammenslåtte banken skal ha forretningsadresse i Hol kommune. Bankens ledelse og for
den operative virksomhet er mobil og skal operere fra den sammenslåtte bankens ulike
kontorer etter behov.
4

Nærmere om avtalt bytteforhold

Den sammenslåtte banken vil ha en kapitalstruktur som en sparebank med grunnfondskapital
og eierandelskapital. Kapitalstruktur og bytteforhold er fastsatt gjennom forhandlinger.

Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom Bankene og bygger på en prosess som
inneholder gjennomgang av Bankenes årsregnskap pr 31. desember 2019 og foreløpig
kvartalsregnskap per 31. mars 2020 og en vurdering foretatt av Bankenes felles rådgivere.
Bankene har i felleskap og sammen med sine revisorer og Norne Securities AS hatt en

gjennomgang av de respektive utlånsporteføljene for vurdering av nedskrivningsnivåer. Videre
har varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler og omløpsmidler blitt verdivurdert, blant
annet med oppdatert takster på bankbygg, samt en gjennomgang av bankenes
verdi pa pirportefølje.

Bytteforholdet er bygget på en vurdering av Bankenes verdijusterte egenkapital, og normalisert
resultat danner grunnlag for bytteforholdet, mens markedsprising og transaksjonsprising
benyttes som benchmark for en fornuftighetsvurdering av resultatet. Bytteforholdet bygger på
et prinsipp om at egenkapitalen i de to Bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens
verdiskaping i den sammenslåtte banken.
Per 31. desember2019 er bokført egenkapital NOK 1014 millioner i Skue Sparebank (justert for

fondsobligasjon og tilbakeholdt utbytte og gaver) og NOK 355 millioner i Hønefoss Sparebank.
Bytteforholdet er basert på tall per 31. mars 2020. Hensyntatt mer- og mindreverdier som er

funnet i gjennomgangen av bankene er verdijustert egenkapital NOK 1032,2 millioner i Skue
Sparebank og NOK 407,7 i Hønefoss Sparebank.
Med bakgrunn i verdijustert egenkapital og normalisert resultat (analyse av historisk resultat
justert for engangseffekter), er partene enige om et bytteforhold basert på 75,7 % til Skue
Sparebank og 24,3 % til Hønefoss Sparebank.

Begge bankene har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Per
1. januar 2020 har Skue Sparebank en eierbrøk på 36,6 % mens Hønefoss Sparebank har en
eierbrøk på 11,5 %. Den sammenslåtte banken vil få en eierbrøk på 30,5 %, hvor dagens
egenkapitalbeviseiere i Skue Sparebank skal eie 90,8 % av eierandelskapitalen,
egenkapitalbeviseierne i Hønefoss Sparebank skal eie 9,2 %. Dette innebærer at Skue
Sparebank skal utstede 192 256 egenkapitalbevis i vederlag til egenkapitalbeviseierne i
Hønefoss Sparebank.
Etter oppfordring fra Finanstilsynet og Finansdepartementet har Bankene i

forstanderskapsmøte/generalforsamling i mars 2020 utsatt behandlingen av utdeling av gaver
og utbytte for 2019 til primo juni 2020. Det er i forhandlingene av bytteforholdet lagt til grunn
at Bankene skal utbetale det beløp som styrene har foreslått, hhv ca. MNOK 1,6 for Hønefoss
Sparebank og ca. MNOK 26 for Skue Sparebank. Dersom det beløpet som besluttes utdelt som

gaver og utbytte avviker fra styrets forslag, vil dette påvirke selskapets egenkapital.
Bytteforholdet skal i så fall korrigeres tilsvarende.
5.

Sparebankenes øvrige fond

Grunnfondskapitalen oppfyller minstekravet på EURO 5 millioner, jf finansforetaksloven § 3-4
De oppsparte fond i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank ("Grunnfondskapitalen") skal

~

angis pr 31. desember 2019 på grunnlag av revisorbekreftede og vedtatte årsregnskap i hver
av Bankene.
Pr 31. desember 2019 hadde Hønefoss Sparebank en Grunnfondskapital på ca. NOK 314
millioner, mens Skue Sparebank hadde en Grunnfondskapital på ca. NOK 610. Beløpene er
justert for planlagt utdeling av gaver i 2020.
En vurdering av Bankenes verdijusterte egenkapital, inntjening og markedsprising, samt et
prinsipp om at egenkapitalen i de to bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens
verdiskaping i den sammenslåtte banken, gir et forholdstall på 69,1 % til Skue Sparebank og
30,9 %til Hønefoss Sparebank.
Disse tall danner grunnlag for gavetildelinger i henhold vedlektenes § 6-1 og ved frigjøring av
sparebankens grunnfond ved avvikling, omdanning til aksjesparebank eller andre begivenheter,
ref vedtektenes § 8-2. Dette innebærer at ved gavetildeling vil utgangspunktet være at 30,9
vil tilfalle Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner mens 35,9 tilfaller Hol kommune og 33,2
tilfaller Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommuner. Ved avvikling vil 30,9
%tilfalle Ringerike kommune mens 35,9 %tilfaller Hol kommune og 33,2 %tilfaller Nesbyen og
Flå kommuner. Vedtektenes pkt 6-1 og § 8-2 oppdateres.
Det vil ikke bli etablert sparebankstiftelser i forbindelse med sammenslåingen.
Det eksisterende gavefond videreføres separat og disponeres i den kommune hvor gavefondet
er etablert. Et fremtidig gavefond vil fra og med etableringen være felles for Bankene og
fordeles i samsvar med vedtektenes § 6-1.
Vedtektenes § 6-1, siste avsnitt endres til å lyde:
"Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt
med 30,9 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 35,9 % innenfor Hol
kommune og med 33,2 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol
og Drammen kommune. Dette skal ikke være til hinderfor tildeling av gaver til
allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver
forretningsvirksomhet."

Generalforsamling

6.

Den sammenslåtte banks øverste organ betegnes generalforsamling.
Den sammenslåtte banken skal fram til og med valg av ny generalforsamling i mars 2022
ha en generalforsamling bestående av 40 medlemmer med 21 varamedlemmer med
følgende fordeling:
•
•
•

[4 + 0] 4 medlemmer og [2 + 0] 2 varamedlemmer skal være kommunevalgte
[8 + 8] 16 medlemmer og [5 + 4] 9 varamedlemmer velges av innskytere,
[6 + 4] 10 medlemmer og [3 + 2] 5 varamedlemmer velges av ansatte,

•

[6 + 4] 10 medlemmer og [3 + 2] 5 varamedlemmer velges av
egen kapitalbeviseiere.

De nåværende medlemmers tjenestetid foreslås forlenget frem til og med valget i 2022.
Den sammenslåtte banken skal fra og med valg av ny generalforsamling i 2022 ha et
generalforsamling bestående av 21 medlemmer med 12 varamedlemmer med følgende
fordeling:
•
•
•
•

3 medlemmer og 3 varamedlemmer skal være kommunevalgte og et hver av disse
velges av kommunestyret i hhv Hol, Nesbyen og Ringerike
6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskytere,
6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av ansatte, og
6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseiere.

Geografisk spredning i den sammenslåtte bankens virksomhetsområde innarbeides i
valgkomiteens instruks.
Ansattevalgte medlemmer til generalforsamlingen velges i samsvar med bestemmelser fastsatt
av finansdepartementet.
Vedtektenes § 3-1 til § 3-7 foreslås endret tilsvarende, samt oppdateres som følge av
etterfølgende lovendringer.
Det foreslås at Sigmund Leine velges til leder av generalforsamlingen i den sammenslåtte
banken.
7.

Styret

Den sammenslåtte banken skal ha et styre bestående av inntil til 8 medlemmer som velges av
generalforsamlingen. Et av styremedlemmene skal være valgt av og blant de ansatte.
Ved første gangs valg av medlemmer og varamedlemmer i den sammenslåtte banken,
foreslås følgende styre valgt:
George Fulford (styreleder)
Gunn Iren Midtbø (nestleder)
Kristian Haraldset (styremedlem)
Thor Bård Gundersen (styremedlem)
Maria Moe Grevsgård (styremedlem)
Marit Sand Deinboll (styremedlem)
Per Egil Gautesplass (styremedlem)
Jan Flaskerud (styremedlem/ansattes representant)
Valgene av medlemmer til styret, herunder verv som styreleder og nestleder, velges for et
tidsrom frem valgmøte i 2022.

Vedtektenes § 4-1 foreslås for å sikre en hensiktsmessig geografisk fordeling av styreverv. §
4-1, 2. ledd foreslås endret til å lyde:
"Av de valgte styremedlemmer skal bosted i bankens forretningsområde hensyntas,
slik at det til enhver tid skal være 1 styremedlem med bosted i Hol kommune, 1
styremedlem med bosted i Nesbyen kommune og 1 styremedlem i
Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune). Minst 1 av de valgte
medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank."

8.

Administrerende banksjef

Hans Kristian Glesne blir administrerende banksjef (daglig leder) i den sammenslåtte
banken. Banksjef i Hønefoss Sparebank, Torgeir Nøkleby, blir viseadministrerende
banksjef.
9.

Revisor

Det foreslås at Pricewaterhousecoopers AS v/ Magne Sem velges som revisor i den
sammenslåtte banken.
10.

Valgkomiteen for generalforsamlingen

Det foreslås at den sammenslåtte banken har en valgkomite på 5 medlemmer og 4
varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen. To medlemmer og et varamedlem velges
av innskytere og ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges av hver av de
resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen. Ved valget skal geografisk
spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at et medlem skal være
bosatt i Hol kommune, et medlem skal være bosatt i Nesbyen kommune og et medlem skal
være bosatt i Ringeriksregionen.
Gjeldende § 5-1 i Skue Sparebanks vedtekter foreslås endret til å lyde:
"Generalforsamlingen velger en valgkomite blant generalforsamlingens medlemmer.
Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer.
To medlemmer og et varamedlem som velges av innskytere og ett medlem av
valgkomiteen med varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er
representert i generalforsamlingen.
Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas
ved at et medlem skal være bosatt i Hol kommune, et medlem skal være bosatt i
Nesbyen kommune og et medlem skal være bosatt i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole
og Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen. Valgkomiteens leder velges
av generalforsamlingen."

11.

Innskyternes valg av medlemmer til Generalforsamlingen

Vedtektenes § 3-4 foreslås endret til å lyde:
"Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes
medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har en stemme når
noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.
Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til
sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.
Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:
Bostedskrav
Hol kommune
Nes kommune
Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og
Jevnaker kommune)
Øvrige kommuner

12.

Medlem

Varamedlem

1
1

1
1

1
3

1
3"

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen

Gjeldende § 3-7 i Skue Sparebanks vedtekter foreslås endret til å lyde:
"Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge 6 medlemmer og 3 varamedlemmer til
generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.
Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.
Egenkapitalbeviseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst
en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.
Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen
valginstruks."
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Ansatte

Ingen skal sies opp eller få sine pensjonsrettigheter redusert som følge av sammenslåingen. Det
er videre en forutsetning at ansatte skal beholde opparbeidet ansiennitet og lønnsvilkår på
samme nivå som i dag. Den sammenslåtte banken skal ha en pensjonsordning. Denne skal være
innskuddsbasert og gjelde samtlige ansatte.
14

Endringer i sammenslåingsavtalen

Styrene i Bankene er klar over at en fremtidig utvikling kan medføre at det kan bli ønskelig at
enkelte av de bestemmelser som er tatt inn i denne sammenslåingsavtale blir endret. Det
forutsettes derfor at avtalens enkelte bestemmelser i fremtiden kan endres av

generalforsamlingen i den sammenslåtte banken med flertall som gjelder for
vedtektsendringer.
Vedtakelse av sammenslåingsavtalen

15.

Saksbehandling og vedtak i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank gjennomføres i samsvar
med bestemmelsen i finansforetaksloven.

Endelig vedtak i forstanderskap/generalforsamling i Bankene forutsettes å foreligge senest 31.
mai 2020.

Som eget vedlegg til denne avtale følger et utkast til fullstendige vedtekter som forutsettes
vedtatt for den sammenslåtte banken. Det er også foreslått enkelte andre endringer av
vedtektene enn de som følger av nærværende avtale.
Endrede forhold
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Sammenslåingsavtalen bygger på Bankenes økonomiske stilling basert på avlagt regnskap pr
31. desember 2019 og regnskap for første kvartal 2020. Dersom det før gjennomføring av
sammenslåingen avdekkes nye opplysninger som må anta å være av vesentlig betydning for
gjennomføring av avtalen, kan styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank før

gjennomfØringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra
generalforsamlingene, trekke tilbake bankens tilslutning til avtale og felles plan for
sammenslåing. I forhold til bytteforholdet skal et avvik på mer enn NOK 20 millioner anses å
være av vesentlig betydning.
Vedtekter

17.

Styrene foreslår for generalforsamlingene et samlet oppdatert sett med vedtekter, ref vedlegg
5, som skal tre i kraft ved gjennomføring av sammenslåingen.
Vilkår for ikrafttreden

18.

Nærværende avtale om sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomhet er avhengig av
at:

1. Generalforsamlingen i Skue Sparebank og generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank
treffer de nødvendige vedtak.
2. Kreditorvarselperioden på to måneder i henhold til finansforetaksloven § 12-5, jf
allmennaksjeloven § 13-15 skal være utløpt og forholdet til bankens kreditorer skal ikke
være til hinder for gjennomføringen.

3. Finansdepartementet gir nødvendig godkjenning av avtale og felles plan for
sammenslåing og vedlegg i samsvar med finansforetaksloven § 2c-2 (1),
4.

Konkurransetilsynet ikke stiller vilkår som etter bankenes styrers oppfatning vesentlig

endrer de forutsetninger partene har lagt til grunn for avtalen om sammenslåingen.
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Vedlegg
Vedlegg 1:

Skue Sparebanks vedtekter

Vedlegg 2:

Hønefoss Sparebanks vedtekter

Vedlegg 3:

Utkast til vedtekter for Skue sparebank

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017 - 2019 for Skue

Vedlegg 4:

Sparebank, se www.skuesparebank.no

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017 - 2019 for Hønefoss

Vedlegg 5:

Sparebank, se honefossbank.no

Nesbyen/Hønefoss, 15. april 2020

For styret i Skue Sparebank

For styret i Hønefoss Sparebank

George Harold Fulford (leder)

Gunn Iren Midtbø (leder)
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Marit Sand Deinboll (nestleder)
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Kristian W Tronrud

(nestleder)
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Kåre Trillhus

Knut Stockfleth Skjørvold

Cathrine Fjeld Ogner

Jan Flaskerud

Per Egil Gauteplass

Thor Bård Gundersen
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Ulrikke Kristine Berg Ytteborg

Kristian Haraldset
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Maria Moe Grevsgård

Hans Kristian Glesne
daglig leder/banksjef

Torgeir NØkleby
daglig leder/banksjef
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VEDTEKTER
for
SKUE Sparebank

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.
§ 1-1. Foretaksnavn og historikk
SKUE Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Hol Kommune og ledes i fra Hallingdal.
SKUE Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken
er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol
Sparebank.
§ 1-2. Formål
Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at
sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte
konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL
§ 2-1 Grunnfondskapital
De opprinnelige grunnfond er eller pliktes ikke tilbakebetalt.
§ 2-2 Eierandelskapital
Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis.
Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen.
Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 57.000.000, fordelt på 1.900.000 egenkapitalbevis a kr 30.
Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.

KAP 3. FORSTANDERSKAPET
§ 3-1 Forstanderskapet
Forstanderskapet er sparebankens øverste myndighet.
Forstanderskapet skal ha 24 medlemmer med 13 varamedlemmer.
Forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte
ved fullmektig eller med rådgiver.
§ 3-2 Forstanderskapet sammensetning
8 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant sparebankens kunder.
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av det offentlige.
6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.
§ 3-3 Valg til Forstanderskapet
Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av Forstanderskapet.

Medlemmer og varamedlemmer til Forstanderskapet velges for 4 år.
Forstanderskap-et as e er nærmere
Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.
§ 3-4 Kundenes valg av medlemmer til Forstanderskapet
Sparebankens myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer til sparebankens
Forstanderskap. Hvert kundeforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.
Sparebankens kunder kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens Forstanderskap som
representant for kundene.
Av de kundevalp-te
Bostedskrav
Hol kommune
Nes og/eller Flå kommune
Sigdal kommune,
Nore- og Uvdal kommune og
øvrige kommuner

Medlem
2
3
1
1
1

Varamedlem
1
1
1
1
1

§ 3-5 Medlemmer til Forstanderskapet valgt fra det offentlige
Kommunestyrene i Hol kommune og Nes kommune velger henholdsvis 2 medlemmer og 1
varamedlemmer til sparebankens Forstanderskap.
Kommunestyre
Hol kommune
Nes kommune

Medlem
2
2

Varamedlem
1
1

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til Forstanderskapet
De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer
til sparebankens Forstanderskap.
De ansatte i sparebanken som har sin bopel i forretningsområdet kan velges som medlem eller
varamedlem til sparebankens Forstanderskap som representant for de ansatte. Det skal ved valg av
ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i
bankens forretningsområde.
§ 3-7 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i Forstanderskapet
Valgte egenkapitalbeviseieme møter i Forstanderskapet.
Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiemes medlemmer og
varamedlemmer til sparebankens Forstanderskap.
Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens
Forstanderskapet.
"Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker rnv." gjelder for egenkapitalbeviseiernes valg.
§ 3-8 Innkalling til Forstanderskapet
Ordinært Forstanderskapsmøte skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år.
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i Forstanderskapet er gjort tilgjengelig for
medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes
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til medlemmene av Forstanderskapet. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller
vedlegges innkallingen til Forstanderskapet. Et medlem av Forstanderskapet kan likevel kreve å få
tilsendt dokumenter som gle er saker som skal e an esi Forstanderskapet.
Medlemmer som ikke kan delta i Forstanderskapets møte, skal meddele dette til sparebanken snarest
og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.
§ 3-9 Møter og vedtak i Forstanderskapet
Hvert medlem av Forstanderskapet har en stemme.
Dersom eierne av egenkapitalbevis utgjør mer enn den vedtektsfastsatte prosentandelen av det antall
stemmer som er til stede i Forstanderskapet, skal stemmetyngden for det enkelte egenkapitalbevis
nedsettes forholdsmessig.
Beslutninger i Forstanderskapet treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet
fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.
§ 3-10 Forstanderskapets oppgaver
På det ordinære Forstanderskapsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
• Valg av Forstanderskapets leder og nestleder for 2 år.
• Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskuddlutdeling av
utbytte
• Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under Forstanderskapet
Forstanderskapets leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.
Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av Forstanderskapet
med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital
treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

KAP 4. STØT OG DAGLIG LEDELSE
§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver
Styret består av inntil 8 medlemmer inkludert representanter fra de ansatte.
Av de valgte styremedlemmer skal bosted i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til
en hver tid skal være 1 styremedlem med bosted i Hol kommune og 2 styremedlemmer med bosted i
Nes kommune.
Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i SKUE Sparebank.
Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år av Forstanderskapet.
Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av Forstanderskapet.
I tillegg kan de ansatte kreve representasjon i styret etter loven.
Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.
§ 4-2 Administrerende banksjef
Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.
Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE
Forstanderskapet velger en valgkomite med 4 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Valgkomiteen skal speile sammensetningen av medlemmene i Forstanderskapet. Valgkomiteen skal
hesynta geografisk spredning i bankens forretningsområde ved valg av medlemmer og
varamedlemmer. Valgkomiteen skal være sammensatt som følger:
Gruppering
Kunder
Offentlige
Egenkapitalbeviseiere
Ansatte

Medlem
1
1
1
i1

Varamedlem
1
1
1
i1

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen skal forberede valg til Forstanderskapet, styret og valgkomite.
For de styremedlemmer med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare
representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling.
Forstanderskapet fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.
KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD
§ 6-1 Anvendelse av overskudd
Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til
bankens fond.
Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen.
Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller
overføres til gavefondet.
Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 48,1 %
innenfor kommunene Nes, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen, og med 51,9 % innen Hol
kommune.
§ 6-2 Inndekning av underskudd
Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig
overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger
vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes
ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd
dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen
kapital.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER
§ 7-1 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtektene kan vedtas av Forstanderskapet. Beslutning om å endre vedtektene i
sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av vedtektene kan
vedtas av Forstanderskapet når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte.
Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.
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KAP 8. AVVIKLING
Beslutning om avvikling av spare an en
Forstanderskapet tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling
fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.
§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling
Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt
eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning
og Kongens samtykke fordeles med 51,9 % innen Hol kommune og med 48,1 % innen kommunene
Nes og Flå. Vedtak om fordeling treffes av Forstanderskapet etter innstilling fra medlemmer i
Forstanderskapet som er valgbare fra disse kommunene.
Geilo 16. mars 2016
Kjetil Larsgard
Forstanderskapets leder

VEDTEKTER
for
Hønefoss Sparebank

Kap.1 Foretaksnavn. Forretningskontor. Formål
§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor
Hønefoss Sparebank er opprettet den 6. mai 1876.
Sparebanken skal ha sitt sete i Ringerike kommune.
§ 1 -2 Formål
Sparebanken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av
innskytere og å forvalte på trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som
til enhver tid gjelder for sparebanker.
Sparebanken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i henhold til den til
enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

Kap. 2 Sparebankens egenkapital
§ 2-1 Grunnfondet
Sparebankens opprinnelige grunnfond er 253 spesidaler, og 11,5 skilling var ytt av Hønefoss
Laaneindretning. Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.
Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuelt utbytte på
egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital
Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis.
Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr 40.000.000,- fordelt på 400.000
egenkapitalbevis å kr 100 fullt innbetalt.
Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS).

Kap. 3 Generalforsamling_
§ 3-1 Generalforsamling
Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.
Generalforsamlingen skal ha 16 medlemmer og 8 varamedlemmer.

§3-2 Generalforsamlingens sammensetning
8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i sparebanken.
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseieme.
§ 3-3 Valg til generalforsamlingen
Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.
Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.
Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

§ 3-4 Innskyternes valg til generalforsamlingen
Innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på
minst kr 2 500 kroner, har stemmerett og kan velges som medlem eller varamedlem til
sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.
§ 3-5 Ansattes valg til generalforsamlingen
De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til
sparebankens generalforsamling.
De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens
generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen
Egenkapitalbeviseieme skal i valgmøte velge 4 medlemmer og 2 varamedlemmer til
generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver
myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.
Egenkapitalbeviseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en
femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.
Egenkapitalbeviseiemes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.
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§ 3-7 Innkalling til generalforsamli
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars hvert år.
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort
tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at
dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også
dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et
medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker
som skal behandles på generalforsamlingen.
§ 3-8 MØter og vedtak i generalforsamlingen
Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.
Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.
Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.
Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved simpelt flertall av de avgitte stemmer, med
mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som
møtelederen slutter seg til.
§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver
På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:
•
•
•

Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for ett år av gangen.
Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.
Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av
overskudd/utdeling av utbytte.
Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av
generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å
oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller administrasjonen i henhold til
delegasjonsvedtak fra styret.
Kap. 4 Styret og daglig ledelse
§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver
Styret består av fem til syv medlemmer samt tre varamedlemmer, alle valgt av
generalforsamlingen.
1 tillegg velges en representant til styret av og blant de ansatte, samt ett personlig varamedlem
for den ansattes representant. Det personlige varamedlemmet har møte- og talerett. De ansatte
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har forslagsrett på styremedlem etter intern avstemming. Ytterligere skal velges en observatør
av og blant de ansatte med personlig varamedlem.
Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for to år. Styreleder og nestleder velges av
generalforsamlingen etter særskilt valg.
Banksjefen eller to av styrets medlemmer i fellesskap representerer sparebanken og forplikter
den ved sin underskrift. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.
Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter samt styreinstruks.
§ 4-2 Styret som revisjonsutvalg
Bankens samlede styre kan fungere som revisjonsutvalg, jf. Ffl § 8-20 tredje ledd.
§ 4-3 Daglig leder
Sparebanken skal ha daglig lederbanksjef. Daglig lederbanksjef tilsettes av styret og har den
daglige ledelse av sparebanken.
Daglig leders/banksjefs oppgaver følger av lov og forskrifter.

Kap. 5 Valgkomite
§ 5-1 Valgkomiteen for generalforsainlingens valg - sammensetning
Generalforsamlingen velger en valgkomite med fem medlemmer og tre varamedlemmer.
Valgkomiteens medlemmer skal avspeile de gruppene som er representert i
generalforsamlingen og fortrinnsvis vektet etter styrkeforholdet gruppene imellom i
generalforsamlingen.
§ 5-2 Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen skal foreslå kandidater til følgende valg:
•
•
•

Medlemmer til generalforsamlingen
Medlemmer til styret, med unntak av de ansattes representanter
Medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen skal videre foreslå godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor.
Generalforsamlingen vedtar instruks for valgkomiteens arbeid.
Valgkomiteens innstillinger begrunnes.
Nærmere retningslinjer for valgkomiteens sammensetning og arbeid fastsettes i valginstruks.
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§ 5-3 Valgkomiteen for egenkapitalbeviseierne
Egenkapitalbeviseieme velger på egenkapitalbeviseiermøtet en valgkomite som skal ha 3
medlemmer og 1 varamedlem.
Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til
generalforsamlingen med varamedlemmer og valg av medlemmer og varamedlemmer til
valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg, samt innstille på ett medlem til valgkomiteen
for generalforsamlingens valg.
Valgkomiteens innstilling skal begrunnes.
Kap. 6 Anvendelse av overskudd og inndekning av underskudd
§ 6-1 Anvendelse av overskudd
Overskuddet av bankens virksomhet, etter fradrag av utbytte og utbetaling av gaver, skal
legges til sparebankens fond.
Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og
eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til
allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig
formål.
§ 6-2 Inndekning av underskudd
Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved
forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den
eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder
utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring
fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse
av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.
Kap. 7 Vedtektsendringer
§ 7-1 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen når forslag om det er fremsatt
i et tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til stede, og minst
halvdelen av alle medlemmer av generalforsamlingen stemmer for det.
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Kap. 8 Avvikling
§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken
Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om
avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.
§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling
Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler, etter at alle
forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.
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VEDTEKTER
for
SKUE SPAREBANK

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.
§ 1-1. Foretaksnavn og historikk
Skue Sparebank skal ha sin forretningsadresse i Hol Kommune og ledes i fra Hallingdal.
Skue Sparebank ble opprettet den 26. november 1842 som Nes Prestegjelds Sparebank. Sparebanken
er ved sammenslåing av 4. april 2013 en videreføring av Nes Prestegjelds Sparebank og Hol
Sparebank, og ved sammenslåing av 15. april 2020 en videreføring av Skue Sparebank og Hønefoss
Sparebank.
§ 1-2. Formål
Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at
sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte
konsesjoner.
KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL
§ 2-1 Grunnfondskapital
De opprinnelige grunnfond er eller pliktes ikke tilbakebetalt.
§ 2-2 Eierandelskapital
Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis.
Sparebankens egenkapitalbevis skal registreres i Verdipapirsentralen.
Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 62.767.680, fordelt på 2.092.256 egenkapitalbevis a kr 30.
Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt.
KAP 3. GENERALFORSAMLINGEN
§ 3-1 Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.
Generalforsamlingen skal frem til nye medlemmer er valgt i 2022 ha 40 medlemmer med 21
varamedlemmer. De nåværende valgte medlemmers tjenestetid forlenges til valg er gjennomført i
2022. Fra og med valg i 2022 skal generalforsamlingen bestå av 21 medlemmer og 12
varamedlemmer.
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å
møte ved fullmektig eller med rådgiver.
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§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning
Fra og med 2022 skal 6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.
3 medlemmer og 3 varamedlemmer oppnevnes av det offentlige.
6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.
6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av eierne av egenkapitalbevis.
§ 3-3 Valg til generalforsamlingen
Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen.
Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.
Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.
§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen
Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes medlemmer til
sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har en stemme når noe annet ikke følger av loven
eller vedtektene.
Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens
generalforsamling som representant for innskyterne.
Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:
Bostedskrav

Medlem Varamedlem

Hol kommune

1

1

Nesbyen kommune

1

1

Ringeriksregionen
(Ringerike, Hole og
Jevnaker kommune,
Øvrige kommuner

1

1

3

3

§ 3-5 Medlemmer til generalforsamlingen oppnevnt av det offentlige
Kommunestyrene i Hol kommune, Nesbyen kommune og Ringerike kommune oppnevner hver 1
medlem og 1 varamedlem til sparebankens generalforsamling, til sammen 3 medlemmer og 3
varamedlemmer.
Kommunestyre
Hol kommune
Nesbyen kommune
Ringerike kommune

Medlem
1
1
1

Varamedlem
1
1
1

§ 3-6 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen
De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer og varamedlemmer
til sparebankens generalforsamling.
De ansatte i sparebanken som har sin bopel i forretningsområdet kan velges som medlem eller
varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte. Det skal ved valg av
ansattes medlemmer og varamedlemmer legges vekt på at det er representanter fra ulike kommuner i
bankens forretningsområde.

§ 3-7 Egenkapitalbeviseiernes representasjon i generalforsamling
var
ge aps a beviseierne sral i valgmøte velge 6 medlemmer og te
generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier
av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.
Egenkapitalbeviseiemes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst en femdel og
ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.
Egenkapitalbeviseiemes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.
§ 3-8 Innkalling til generalforsamling
Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni måned hvert år.
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for
medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes
til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i
eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel
kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.
Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken
snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.
§ 3-9 Møter og vedtak i generalforsamlingen
Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.
Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet
fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.
§ 3-10 Generalforsamlingens oppgaver
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
• Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
• Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av
utbytte
• Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen
Generalforsamlingens leder er omfattet av reglene for kreditt til ansatte/tillitsvalgte.
Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av
generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen
fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.
KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE
§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver
Styret består av inntil 8 medlemmer inkludert representanter fra de ansatte.
Av de valgte styremedlemmer skal bosted i Sparebankens forretningsområde hensyntas, slik at det til
enhver tid skal være 1 styremedlem med bosted i Hol kommune, l styremedlem med bosted i Nesbyen
kommune og 1 styremedlem med bosted i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker
kommune).
Minst 1 av de valgte medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank.
Medlemmene til styret velges for 2 år av generalforsamlingen.

Verv som styreleder og nestleder velges særskilt for 1 år av generalforsamlingen.

av de ansatte i generalforsamlingen.
Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.
§ 4-2 Administrerende banksjef
Sparebanken skal ha adm. banksjef. Adm. banksjef tilsettes av styret.
Adm. banksjef oppgaver følger av lov og forskrifter.
KAP. 5 VALGKOMITE
§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning
Generalforsamlingen velger en valgkomite blant generalforsamlingens medlemmer.
Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer.
To medlemmer og et varamedlem som velges av innskytere og ett medlem av valgkomiteen med
varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen.
Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at et
medlem skal være bosatt i Hol kommune, et medlem skal være bosatt i Nesbyen kommune og et
medlem skal være bosatt i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole eller Jevnaker kommune]. Valget
gjelder for to år om gangen.
Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen.
§ 5-2 Valgkomiteens arbeid
Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.
For de styremedlemmer med varamedlemmer som skal velges blant de ansatte, avgir bare
representanter for de ansatte i valgkomiteen innstilling.
Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.
KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD
§ 6-1 Anvendelse av overskudd
Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til
bankens fond.
Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen.
Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller
overføres til gavefondet.
Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt med 30,9 %
innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 35,9 % innenfor Hol kommune og med 33,2 %
innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommune. Dette skal
ikke være til hinder for tildeling av gaver til allmennyttige formål i omkringliggende områder der
banken utøver forretningsvirksomhet.

§ 6-2 Inndekning av underskudd
Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig
overføring fra grunn on s apita en, herunder gave on e , og den elerandelskapizaien som overs ager
vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes
ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd
dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen
kapital.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER
§ 7-1 Vedtektsendringer
Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i
sparebanken krever tilslutning fra minst to tredeler av de avgitte stemmene. Endring av vedtektene kan
vedtas av generalforsamlingen når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte.
Vedtaket kan ikke settes i verk før det er godkjent av Finanstilsynet.

KAP 8. AVVIKLING
§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken
Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling
fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.
§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling
Ved avvikling, omdanning eller andre begivenheter som etter lovgivningen leder til frigjøring helt
eller delvis av sparebankens fond, skal de frigjorte midler innenfor rammen av gjeldende lovgivning
og Kongens samtykke fordeles med fordelt med 30,9 % innenfor Ringerike kommune, 35,9 %
innenfor Hol kommune og 33,2 % innenfor kommunene Nesbyen og Flå. Vedtak om fordeling treffes
av generalforsamlingen etter innstilling fra medlemmer i generalforsamlingen som er valgbare fra
disse kommunene.

AVTALE- OG FELLES PLAN

om
sammenslåing
(fusjonsplan)
mellom
Skue Sparebank
(Overtakende bank)
Geiloveien 34
3580 Geilo
org nr 837 889 812
Forretningskommune; Hol kommune
og
Hønefoss Sparebank
(Overdragende bank)
Søndre Torv
3510 Hønefoss
org nr 937 889 097
Forretningskommune; Ringerike
1.

Innledning

Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank (heretter samlet Bankene) har sin styrke innen et bredt
bank- og finanstilbud til privatkunder og næringsliv i Buskerud.
Styrene i Bankene er kommet til at de interesser som Bankene skal ivareta, vil være best tjent
med en sammenslåing av de to banker.
Målsetningen er å skape en fremtidsrettet og konkurransedyktig sparebank med sterk lokal
forankring i markedsområde.
Styrene har et felles syn på fremtidige utfordringer innenfor norsk sparebank- og finansnæring.
Stigende konkurranse skaper et behov for å realisere stordriftsfordeler som skapes gjennom å
etablere et større kapitalgrunnlag og kundegrunnlag, samt når det gjelder infrastruktur og
kontrollrutiner.
På grunnlag av dagens markeds- og konkurransesituasjon ser styrene det som viktig å
opprettholde og styrke grunnlaget for en fremtidig selvstendig sparebank med lokal forankring
i regionen.
Det er viktig å skape en sterk lokal sparebank som kan tilby et bredt spekter av bank- og
finansprodukter.
Bankene er aksjonærer i Eika Gruppen AS.

Bankene har utstedt egenkapitalbevis. Skue Sparebank har utstedt 1.900.000 egenkapitalbevis
å NOK 30. Hønefoss Sparebank har utstedt 400.000 egenkapitalbevis a kr 100, slik at samlet
eierandelskapital i Bankene tilsvarer NOK 97.000.000. Skue Sparebanks egenkapitalbevis er
notert på Oslo Børs, mens Hønefoss Sparebanks egenkapitalbevis er unoterte.
2.

Målsetting

Landsdekkende finanskonsern tilbyr sine kunder et bredt spekter av finanstjenester og
produkter i bankenes markedsområde. Det antas at dette vil øke i omfang.

Banknæringen har i dag utfordringer med stadig større krav til økt lønnsomhet. Dette skyldes
Økt konkurranse, men også nye regulatoriske krav som gir økte kostnader. Denne situasjonen
stiller økte krav til kompetanse i den enkelte bank. En større bank med større

kapitalgrunnlag og kundegrunnlag, vil gi bedre muligheter til å hevde seg i konkurransen.
Dette sikrer muligheten til å etablere større fagmiljøer som kan gi konkurransekraft og som
også vil bidra til å sikre arbeidsplassene og bidra til å genere god avkastning til
egen kapitalbeviseierne.
Bankens styrer legger stor vekt på at en sammensluttet bank skal bevare og forsterke den
lokale tilknytningen. Den sammenslåtte bank skal bidra aktivt til utviklingen av lokalt næringsliv

og tilby gode vilkår og god service, nærhet og trygghet for privatmarkedet. Den sammenslåtte
bank Ønsker å være en finansiell kraft og sterk lokal medspiller som bedre kan utnytte det

kundegrunnlag som ligger i Bankenes primærmarkeder, enn de to bankene hver for seg. Den
sammenslåtte bank skal oppleves som lokalbanken.
Den sammenslåtte banken ville pr utgangen av 2019 ha hatt
•

Egenkapital på MNOK 1.394

•

En samlet kapitaldekning på ca 22,2% med en kjernekapitaldekning på ca 20% og ren
kjernekapital på ca 18,3 %.

•

Forvaltningskapital på ca NOK 13.769 mrd. og forretningskapital på NOK 16.105 mrd

For Øvrig vil den sammenslåtte banken ha
•

Ca 32.700 kunder

•

Kontorer i 10 kommuner

3.

Selskapsrettslige bestemmelser

3.1

Sammenslåing

Styret foreslår en sammenslåing av de to sparebanker etter reglene i finansforetakslovens kap
12, jfr allmennaksjeloven, samt skattelovens bestemmelser om skattefri fusjon og på de vilkår
som fremgår av denne avtale.

•

~
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Sammenslåing og videreføring av sparebankdriften gjennomføres ved at virksomhet, eiendeler,
rettigheter og forpliktelser i Hønefoss Sparebank overføres til Skue sparebank. Hønefoss
Sparebank opphører og egenkapitalbevis i Skue Sparebank forhøyes med NOK 5 767 680 ved
utstedelse av 192 256 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 30. De nye egenkapitalbevisene
tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hønefoss Sparebank, og da slik at det utstedes ca. 0,481
egenkapitalbevis i Skue Sparebank som vederlag for hvert egenkapitalbevis i Hønefoss
Sparebank.
3.2

Regnskapsmessig gjennomføring

Sammenslåing gjennomføres regnskapsmessig som en transaksjon der Hønefoss Sparebank er
regnskapsmessig overdragende bank. Eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Hønefoss
Sparebank skal derfor regnskapsføres som overdratte eiendeler, rettigheter og forpliktelser
som videreføres i den fusjonerte banken til virkelig verdi.
Transaksjoner i den overdragende bank, Hønefoss Sparebank, skal regnskapsmessig anses å
være foretatt for Skue Sparebanks regning fra og med den dagen hvor sammenslåing
gjennomføres. Gjennomføringen skjer ved melding til Foretaksregisteret etter
finansforetakslovens § 12-6, og er planlagt til august 2020.
3.3

Selskapsrettslig ikrafttredelse av sammenslåingen

Selskapsrettslig trer sammenslåingen i kraft når ikrafttredelsen er registrert i
Foretaksregisteret. Melding om ikrafttredelse sendes Foretaksregisteret når kreditorfristen er
utløpt og forholdet til kreditorene er i orden, jf finansieringsvirksomhetsloven § 12-6
allmennaksjeloven § 13-16 følg. Dette forventes å skje i august 2020.
Selskapsrettslig ikrafttredelse innebærer at Hønefoss Sparebank er oppløst og at
egenkapitalbeviskapitalen i Skue Sparebank er forhøyet, at vedtektene i Skue Sparebank er
endret, at egenkapitalbevis i Hønefoss Sparebank er byttet til egenkapitalbevis i Skue
Sparebank og at virksomheten, eiendeler, rettigheter og forpliktelser er overført fra Hønefoss
Sparebank til Skue Sparebank.
3.4

Vilkår for utøvelse av rettigheter som eier av egenkapitalbevis i den sammenslåtte
sparebank og for innføring i eierandelsregisteret

Rettigheter til egenkapitalbevis kan utøves fra registrering av sammenslåingen, jf
finansforetakslovens § 12-6, jf allmennaksjeloven § 10-11.
3.5

Rettigheter som tilfaller eiere av egenkapitalbevis i Hønefoss Sparebank

Egenkapitalbeviseiere i Hønefoss Sparebank vil få rettigheter som egenkapitalbeviseiere i Skue
Sparebank slik disse rettigheter fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning og Skue
Sparebanks vedtekter.
3.6

Særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglig

leder i bankene ved gjennomføring av sammenslåingen

Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for styremedlemmer eller daglig leder i
Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank.
3.7

Egenkapitalbevis - kapitalforhøyelse

Skue Sparebank har i dag en eierandelskapital på NOK 57.000 000, hvoretter det er utstedt
1.900.000 egenkapitalbevis å NOK 30. Hønefoss Sparebank har utstedt 400.000
egenkapitalbevis å NOK 100, med samlet pålydende verdi på NOK 40.000.000. Bankene har en
samlet eierandelskapital på NOK 97.000.000.
Det foreslås at generalforsamlingen i Skue Sparebank i denne forbindelse treffer følgende
vedtak om forhøyelse av eierandelskapitalen som følge av sammenslåing:

"a)

Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 5 767 680 ved utstedelse av 192 256
nye egenkapitalbevis.

b)

c)

Egenkapitalbevisene pålydende skal være NOK 30.

Tegningskursen pr egenkapitalbevis er lik volumveiet gjennomsnittskurs på Oslo
Børs på egenkapitalbevisene i Skue Sparebank på 15 siste handelsdager før
generalforsamlingen/generalforsamlingens vedtakelse av fusjonsplanen,
tentativt 19. mai 2020. Hele overkurren tilfaller overkursfondet, jf
finansforetaksloven § 10-14, 2. ledd in fine
Innskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser
(herunder eierandelskapital og overkursfond) fra Hønefoss sparebank i
overensstemmelse med sammenslåingsavtale (fusjonsplan).

d)

Egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett fravikes.

e)

De nye egenkapitalbevisene tilfaller egenkapitalbeviseierne i Hønefoss
Sparebank og tegnes ved at generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank
godkjenner sommenslåingsavtalen (fusjonsplanen).

f)

Egenkapitalbevisene gjøres opp samtidig med iverksettelse av sammenslåingen

mellom Skue sparebank og Hønefoss sparebank, jf finansforetaksloven § 12-6 jfr
allmenoksjeselskapsloven § 13-16 følg.
g) .

Egenkapitalbevisene skal være likestilt med øvrige egenkapitalbevis fra
registrering av kapitalforhØyelse i Foretaksregisteret; herunder ha rett til fullt
utbytte.
Vedtektenes § 2-2, 2. ledd vil etter dette lyde:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 62 767 680, fordelt på 2 092 256
egenkapitalbevis a kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt."
3.8

Forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapital

Det er en forutsetning for gjennomføring av denne avtale at sammenslåingen ikke skal medføre
noen endring i forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapitalen. Basert på verdijustert
egenkapital for den sammenslåtte bank pr 31. mars 2020 er egenkapitalbevisbrøken beregnet
til 30,5 %.
Det følger av regnskapsreglene i IFRS at sammenslutningen regnskapsmessig skal behandles
som en transaksjon. Dette innebærer at eiendeler og gjeld i Hønefoss Sparebank
regnskapsfØres i den sammenslåtte sparebank til virkelig verdi av eiendeler og gjeld på
gjennomføringstidspunktet. Videre medfører reglene i IFRS at eierandelskapitalen fra Hønefoss
Sparebank på gjennomføringstidspunktet reduseres med forskjellen mellom verdien av de
utstedte egenkapitalbevis målt til børskurs i Skue Sparebank, og virkelig verdi av
eierandelskapitalens andel av eiendeler og gjeld i Hønefoss Sparebank målt til virkelig verdi.
Basert på børskurs per 8. april 2020 utgjorde denne reduksjonen NOK 12,4 millioner. Det
endelige beløp vil bli beregnet pr gjennomføringstidspunktet. Reduksjonen benevnes negativ
goodwill og skal regnskapsmessig inntektsføres i den sammenslåtte sparebankens
resultatregnskap etter fusjonen. Den regnskapsmessige behandlingen av sammenslåingen
medfører ikke en tilsvarende reduksjon i grunnkapitalen og gir dermed en forskjell i
regnskapsmessig behandling av egenkapitalbeviskapitalen og grunnkapitalen. For å unngå at
regnskapsreglene skal medføre en utilsiktet overføring av verdier fra egenkapitalbeviskapitalen
til grunnkapitalen, er det en forutsetning for partene at den etterfølgende inntektsføring av
negativ goodwill over resultatregnskapet i sin helhet skal tilordnes eierandelskapitalen og
tillegges utjevningsfondet i forbindelse med disponering av den fusjonerte bankens årsresultat
for 2020. Resten av årsresultatet i den fusjonerte banken for 2020 skal fordeles etter
egenkapitalbevisbrØken som normalt. Dette vil gi den forutsatte kontinuitet og dermed sikre at
sammenslåingen ikke gjør noen endring i forholdet mellom eierandelskapital og grunnkapital.
3.9

Navn

Navn på den sammenslåtte banken skal være Skue Sparebank.
3.10

Forretningsadresse, hovedkontor og filial

Den sammenslåtte banken skal ha forretningsadresse i Hol kommune. Bankens ledelse og for
den operative virksomhet er mobil og skal operere fra den sammenslåtte bankens ulike
kontorer etter behov.
Nærmere om avtalt bytteforhold
Den sammenslåtte banken vil ha en kapitalstruktur som en sparebank med grunnfondskapital
og eierandelskapital. Kapitalstruktur og bytteforhold er fastsatt gjennom forhandlinger.

Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom Bankene og bygger på en prosesssom
inneholder gjennomgang av Bankenes årsregnskap pr 31. desember 2019 og foreløpig
kvartalsregnskap per 31. mars 2020 og en vurdering foretatt av Bankenes felles rådgivere.
Bankene har i felleskap og sammen med sine revisorer og Norne Securities AS hatt en
gjennomgang av de respektive utlånsporteføljene for vurdering av nedskrivningsnivåer. Videre
har varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler og omløpsmidler blitt verdivurdert, blant
annet med oppdatert takster på bankbygg, samt en gjennomgang av bankenes
verd l papi rportefølje.
Bytteforholdet er bygget på en vurdering av Bankenes verdijusterte egenkapital, og normalisert
resultat danner grunnlag for bytteforholdet, mens markedsprising og transaksjonsprising
benyttes som benchmark for en fornuftighetsvurdering av resultatet. Bytteforholdet bygger på
et prinsipp om at egenkapitalen i de to Bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens
verdiskaping i den sammenslåtte banken.
Per 31. desember2019 er bokført egenkapital NOK 1014 millioner i Skue Sparebank (justert for
fondsobligasjon og tilbakeholdt utbytte og gaver) og NOK 355 millioner i Hønefoss Sparebank.
Bytteforholdet er basert på tall per 31. mars 2020. Hensyntatt mer- og mindreverdier som er
funnet i gjennomgangen av bankene er verdijustert egenkapital NOK 1032,2 millioner i Skue
Sparebank og NOK 407,7 i Hønefoss Sparebank.
Med bakgrunn i verdijustert egenkapital og normalisert resultat (analyse av historisk resultat
justert for engangseffekter), er partene enige om et bytteforhold basert på 75,7 % til Skue
Sparebank og 24,3 % til Hønefoss Sparebank.
Begge bankene har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Per
1. januar 2020 har Skue Sparebank en eierbrøk på 36,6 % mens Hønefoss Sparebank har en
eierbrøk på 11,5 %. Den sammenslåtte banken vil få en eierbrøk på 30,5 %, hvor dagens
egenkapitalbeviseiere i Skue Sparebank skal eie 90,8 % av eierandelskapitalen,
egenkapitalbeviseierne i Hønefoss Sparebank skal eie 9,2 %. Dette innebærer at Skue
Sparebank skal utstede 192 256 egenkapitalbevis i vederlag til egenkapitalbeviseierne i
Hønefoss Sparebank.
Etter oppfordring fra Finanstilsynet og Finansdepartementet har Bankene i
forstanderskapsmøte/generalforsamling i mars 2020 utsatt behandlingen av utdeling av gaver
og utbytte for 2019 til primo juni 2020. Det er i forhandlingene av bytteforholdet lagt til grunn
at Bankene skal utbetale det beløp som styrene har foreslått, hhv ca. MNOK 1,6 for Hønefoss
Sparebank og ca. MNOK 26 for Skue Sparebank. Dersom det beløpet som besluttes utdelt som
gaver og utbytte avviker fra styrets forslag, vil dette påvirke selskapets egenkapital.
Bytteforholdet skal i så fall korrigeres tilsvarende.
Sparebankenes øvrige fond
Grunnfondskapitalen oppfyller minstekravet på EURO 5 millioner, jf finansforetaksloven § 3-4.
De oppsparte fond i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank ("Grunnfondskapitalen") skal

angis pr 31, desember 2019 på grunnlag av revisorbekreftede og vedtatte årsregnskap i hver
av Bankene.
Pr 31. desember 2019 hadde Hønefoss Sparebank en Grunnfondskapital på ca. NOK 314
millioner, mens Skue Sparebank hadde en Grunnfondskapital på ca. NOK 610. Beløpene er
justert for planlagt utdeling av gaver i 2020.
En vurdering av Bankenes verdijusterte egenkapital, inntjening og markedsprising, samt et
prinsipp om at egenkapitalen i de to bankene vil bidra forholdsmessig til fremtidens
verdiskaping i den sammenslåtte banken, gir et forholdstall på 69,1 % til Skue Sparebank og
30,9 % til Hønefoss Sparebank.
Disse tall danner grunnlag for gavetildelinger i henhold vedtektenes § 6-1 og ved frigjøring av
sparebankens grunnfond ved avvikling, omdanning til aksjesparebank eller andre begivenheter,
ref vedtektenes § 8-2. Dette innebærer at ved gavetildeling vil utgangspunktet være at 30,9 %
vil tilfalle Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner mens 35,9 tilfaller Hol kommune og 33,2 %
tilfaller Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol og Drammen kommuner. Ved avvikling vil 30,9
% tilfalle Ringerike kommune mens 35,9 % tilfaller Hol kommune og 33,2 % tilfaller Nesbyen og
Flå kommuner. Vedtektenes pkt 6-1 og § 8-2 oppdateres.
Det vil ikke bli etablert sparebankstiftelser i forbindelse med sammenslåingen.
Det eksisterende gavefond videreføres separat og disponeres i den kommune hvor gavefondet
er etablert. Et fremtidig gavefond vil fra og med etableringen være felles for Bankene og
fordeles i samsvar med vedtektenes § 6-1.
Vedtektenes § 6-1, siste avsnitt endres til å lyde:

"Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med gjeldende lovgivning. Gaver søkes fordelt
med 30,9 % innenfor Ringerike, Hole og Jevnaker kommuner, 35,9 % innenfor Hol
kommune og med 33,2 % innenfor kommunene Nesbyen, Nore og Uvdal, Sigdal, Flå, Gol
og Drammen kommune. Dette skal ikke være til hinderfor tildeling av gaver til
allmennyttige formål i omkringliggende områder der banken utøver
forretningsvirksomhet."
6.

Generalforsamling

Den sammenslåtte banks øverste organ betegnes generalforsamling.
Den sammenslåtte banken skal fram til og med valg av ny generalforsamling i mars 2022
ha en generalforsamling bestående av 40 medlemmer med 21 varamedlemmer med
følgende fordeling:
•
•
•

[4 + 0] 4 medlemmer og [2 + 0] 2 varamedlemmer skal være kommunevalgte
[8 + 8] 16 medlemmer og [5 + 4] 9 varamedlemmer velges av innskytere,
[6 + 4] 10 medlemmer og [3 + 2] 5 varamedlemmer velges av ansatte,

•

_

[6 + 4J 10 medlemmer og [3 + 2] 5 varamedlemmer velges av
egenkapitalbeviseiere.

De nåværende medlemmers tjenestetid foreslås forlenget frem til og med valget i 2022.
Den sammenslåtte banken skal fra og med valg av ny generalforsamling i 2022 ha et
generalforsamling bestående av 21 medlemmer med 12 varamedlemmer med følgende
fordeling:
•

3 medlemmer og 3 varamedlemmer skal være kommunevalgte og et hver av disse
velges av kommunestyret i hhv Hol, Nesbyen og Ringerike

•

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av innskytere,

•

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av ansatte, og

•

6 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av egenkapitalbeviseiere.

Geografisk spredning i den sammenslåtte bankens virksomhetsområde innarbeides i
valgkomiteens instruks.
Ansattevalgte medlemmer til generalforsamlingen velges i samsvar med bestemmelser fastsatt
av finansdepartementet.
Vedtektenes § 3-1 til § 3-7 foreslås endret tilsvarende, samt oppdateres som følge av
etterfølgende lovendringer.
Det foreslås at Sigmund Leine velges til leder av generalforsamlingen i den sammenslåtte
banken.
7.

Styret

Den sammenslåtte banken skal ha et styre bestående av inntil til 8 medlemmer som velges av
generalforsamlingen. Et av styremedlemmene skal være valgt av og blant de ansatte.
Ved første gangs valg av medlemmer og varamedlemmer i den sammenslåtte banken,
foreslås følgende styre valgt:
George Fulford (styreleder)
Gunn Iren Midtbø (nestleder)
Kristian Haraldset (styremedlem)
Thor Bård Gundersen (styremedlem)
Maria Moe Grevsgård (styremedlem)
Marit Sand Deinboll (styremedlem)
Per Egil Gautesplass (styremedlem)
Jan Flaskerud (styremedlem/ansattes representant)
Valgene av medlemmer til styret, herunder verv som styreleder og nestleder, velges for et
tidsrom frem valgmøte i 2022.

Vedtektenes § 4-1 foreslås for å sikre en hensiktsmessig geografisk fordeling av styreverv. §
4-1, 2. ledd foreslås endret til å lyde:

"Av de valgte styremedlemmerskal bosted i bankens forretningsområde hensyntas,
slik at det til enhver tid skal være 1 styremedlem med bosted i Hol kommune, 1
styremedlem med bosted i Nesbyen kommune og 1 styremedlem i
Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og Jevnaker kommune). Minst 1 av de valgte
medlemmer skal eie egenkapitalbevis i Skue Sparebank."
8.

Administrerende banksjef

Hans Kristian Glesne blir administrerende banksjef (daglig leder) i den sammenslåtte
banken. Banksjef i Hønefoss Sparebank, Torgeir Nøkleby, blir viseadministrerende
banksjef.
9.

Revisor

Det foreslås at Pricewaterhousecoopers AS v/ Magne Sem velges som revisor i den
sammenslåtte banken.
10.

Valgkomiteen for generalforsamlingen

Det foreslås at den sammenslåtte banken har en valgkomite på 5 medlemmer og 4
varamedlemmer, som velges av generalforsamlingen. To medlemmer og et varamedlem velges
av innskytere og ett medlem av valgkomiteen med varamedlem velges av hver av de
resterende gruppene som er representert i generalforsamlingen. Ved valget skal geografisk
spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas ved at et medlem skal være
bosatt i Hol kommune, et medlem skal være bosatt i Nesbyen kommune og et medlem skal
være bosatt i Ringeriksregionen.
Gjeldende § 5-1 i Skue Sparebanks vedtekter foreslås endret til å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomite blant generalforsamlingens medlemmer.
Valgkomiteen skal bestå av 5 medlemmer og 4 varamedlemmer.
To medlemmer og et varamedlem som velges av innskytere og ett medlem av
valgkomiteen med varamedlem velges fra hver av de resterende gruppene som er
representert i generalforsamlingen.
Ved valget skal geografisk spredning i forhold til bankens forretningsområde hensyntas
ved at et medlem skal være bosatt i Hol kommune, et medlem skal være bosatt i
Nesbyen kommune og et medlem skal være bosatt i Ringeriksregionen (Ringerike, Hole
og Jevnaker kommune). Valget gjelder for to år om gangen. Valgkomiteens leder velges
av generalforsamlingen."

11.

Innskyternes valg av medlemmer til Generalforsamlingen

Vedtektenes § 3-4 foreslås endret til å lyde:
"Sparebankens myndige innskytere er stemmeberettiget ved valg av innskyternes

medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hver innskyter har en stemme når
noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.
Sparebankens myndige innskytere kan velges som medlem eller varamedlem til
sparebankens generalforsamling som representant for innskyterne.
Representanter valgt av innskytere fordeles som følger:
Bostedskrav
Hol kommune
Nes kommune
Ringeriksregionen (Ringerike, Hole og
Jevnaker kommune)

Øvrige kommuner
12.

Medlem

Varamedlem

1
1

1
1

1
3

1
3"

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen

Gjeldende § 3-7 i Skue Sparebanks vedtekter foreslås endret til å lyde:
"Egenkopitalbeviseierne skal i valgmøte velge 6 medlemmer og 3 varamedlemmer til
generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser.

Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.
Egenkapitalbeviseiernes representanter i generalforsamlingen har rett til å utøve minst
en femdel og ikke mer enn to femdeler av stemmene i generalforsamlingen.
Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen

valginstruks. "
13

Ansatte

Ingen skal sies opp eller få sine pensjonsrettigheter redusert som følge av sammenslåingen. Det
er videre en forutsetning at ansatte skal beholde opparbeidet ansiennitet og lønnsvilkår på
samme nivå som i dag. Den sammenslåtte banken skal ha en pensjonsordning. Denne skal være
innskuddsbasert og gjelde samtlige ansatte.
14

Endringer i sammenslåingsavtalen

Styrene i Bankene er klar over at en fremtidig utvikling kan medføre at det kan bli ønskelig at
enkelte av de bestemmelser som er tatt inn i denne sammenslåingsavtale blir endret. Det
forutsettes derfor at avtalens enkelte bestemmelser i fremtiden kan endres av

generalforsamlingen i den sammenslåtte banken med flertall som gjelder for
vedtektsendringer.
15.

Vedtakelse av sammenslåingsavtalen

Saksbehandling og vedtak i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank gjennomføres i samsvar
med bestemmelsen i finansforetaksloven.

Endelig vedtak i forstanderskap/generalforsamling i Bankene forutsettes å foreligge senest 31.
mai 2020.

Som eget vedlegg til denne avtale følger et utkast til fullstendige vedtekter som forutsettes
vedtatt for den sammenslåtte banken. Det er også foreslått enkelte andre endringer av
vedtektene enn de som følger av nærværende avtale.
16

Endrede forhold

Sammenslåingsavtalen bygger på Bankenes Økonomiske stilling basert på avlagt regnskap pr
31. desember 2019 og regnskap for første kvartal 2020. Dersom det før gjennomføring av

sammenslåingen avdekkes nye opplysninger som må anta å være av vesentlig betydning for
gjennomføring av avtalen, kan styrene i Skue Sparebank og Hønefoss Sparebank før

gjennomføringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra
generalforsamlingene, trekke tilbake bankens tilslutning til avtale og felles plan for
sammenslåing. I forhold til bytteforholdet skal et avvik på mer enn NOK 20 millioner anses å
være av vesentlig betydning.
17.

Vedtekter

Styrene foreslår for generalforsamlingene et samlet oppdatert sett med vedtekter, ref vedlegg
5, som skal tre i kraft ved gjennomføring av sammenslåingen.
18.

Vilkår for ikrafttreden

Nærværende avtale om sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomhet er avhengig av
at:

1. Generalforsamlingen i Skue Sparebank og generalforsamlingen i Hønefoss Sparebank
treffer de nødvendige vedtak.
2. Kreditorvarselperioden på to måneder i henhold til finansforetaksloven § 12-5, jf
allmennaksjeloven § 13-15 skal være utløpt og forholdet til bankens kreditorer skal ikke
være til hinder for gjennomføringen.

3. Finansdepartementet gir nødvendig godkjenning av avtale og felles plan for
sammenslåing og vedlegg i samsvar med finansforetaksloven § 2c-2 (1),
4. Konkurransetilsynet ikke stiller vilkår som etter bankenes styrers oppfatning vesentlig
endrer de forutsetninger partene har lagt til grunn for avtalen om sammenslåingen.

Vedlegg
Vedlegg 1:

Skue Sparebanks vedtekter

Vedlegg 2:

Hønefoss Sparebanks vedtekter

Vedlegg 3:

Utkast til vedtekter for Skue sparebank

Vedlegg 4:

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017 - 2019 for Skue
Sparebank, se www.skuesparebank.no

Vedlegg 5:

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017 - 2019 for Hønefoss
Sparebank, se honefossbank.no

Nesbyen/Hønefoss, 15. april 2020
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Per Egil Gauteplass
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Ulrikke Kristine Berg Ytteborg

Thor Bård Gundersen

Kristian Haraldset

Maria Moe Grevsgård

Hans Kristian Glesne
daglig leder/banksjef

Torgeir Nøkleby ,
daglig leder/ba tisjef
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RAPPORT OM SAMMENSLÅING
SKUE SPAREBANK OG HØNEFOSS SPAREBANK
I plan for sammenslåing datert 15. april 2020 er det foreslått at virksomheten i Skue
Sparebank og Hønefoss Sparebank slås sammen, jf finansforetakslovens § 12-3. 1 samsvar
med finansforetakslovens § 12-3, jf allmennaksjeloven § 13-9 avgir styrene i sparebankene en
rapport om sammenslåingen og hva den vil bety for banken.
BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR SAMMENSLÅINGEN
1.1.

Rettslig og økonomisk begrunnelse for sammenslåingen

Landsdekkende finanskonsern tilbyr sine kunder et bredt spekter av finanstjenester og
produkter, også i Buskerud.
De to bankene har sin styrke innen et bredt bank- og finanstilbud til privatkunder og
næringsliv i sitt geografiske nedslagsfelt.
Det stilles stadig større krav til kompetanse, større kapitalgrunnlag og kundegrunnlag for å
kunne hevde seg i konkurransen. Dette vil sikre muligheten til å etablere større fagmiljøer
som kan gi økt konkurransekraft og derved bidra til å bevare arbeidsplasser.
På grunnlag av dagens markeds- og konkurransesituasjon ser styrene det som viktig å
opprettholde og styrke grunnlaget for en fremtidig selvstendig sparebank med lokal
forankring i Buskerud. Det anses derfor som viktig å skape en sterk lokal sparebank som kan
tilby et bredt spekter av bank- og finansprodukter, som kan drives like kostnadseffektivt som
konkurrerende finansinstitusjoner.
En konkurransedyktig tilpasning kan best skje på grunnlag av en økonomisk og
markedsmessig tyngde ut over det de to bankene har hver for seg.
1.2.

Skattemessige konsekvenser for bankene

Fusjonen gjennomføres etter bestemmelsen om skattefri fusjon. Fusjonen vil dermed være
skattefri for sparebankene, og skatteposisjoner samt ervervstidspunkt og skattemessig
inngangsverdi for eiendeler og gjeld vil bli videreført i den sammenslåtte sparebank.
Sammenslåingen skal ikke utløse dokumentavgift for noen av sparebankene.
1.3.

Kapitalstruktur i den sammensluttede banken og konsekvenser for
egenkapitalbeviseierne

Den sammensluttede sparebank vil ha en kapitalstruktur som en sparebank med grunnfond og
eierandelskapital. Egenkapitalen hadde en størrelse på ca. MNOK 1.394 pr 31. desember
2019, som tilfredsstiller minstekravet på EURO 5 millioner etter finansforetakloven.
Den sammenslåtte sparebank vil etter gjennomføring ha en eierandelskapital pålydende
NOK 62 767 680, fordelt på 2 092 256 egenkapitalbevis pålydende NOK 30.
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-BEREGNING OG FASTSETTELSE AV VEDERLAG

Den sammenslåtte sparebank vil ha en kapitalstruktur som en sparebank med
grunnfondskapital og eierandelskapital. Kapitalstruktur og bytteforhold er fastsatt gjennom
forhandlinger og gjenspeiler bankenes innbyrdes verdiforhold.
Fastsettelse av bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom sparebankene og bygger
på en prosess som blant annet inneholder gjennomgang av bankenes regnskap pr 31.
desember 2019 og foreløpige kvartalstall pr 31. mars 2020 og en vurdering foretatt av
bankenes felles rådgivere.
Bankene har i felleskap og sammen med sine revisorer og Norne Securities AS hatt en
gjennomgang av de respektive utlånsporteføljene for vurdering av nedskrivningsnivåer.
Videre har varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler og omløpsmidler blitt
verdivurdert, blant annet med oppdatert takst på bankbygg, samt en gjennomgang av
bankenes verdipapirportefølje.
Bytteforholdet er bygget på en vurdering av Bankenes verdijusterte egenkapital, og
normalisert resultat danner grunnlag for bytteforholdet, mens markedsprising og
transaksjonsprising benyttes som benchmark for en fornuftighetsvurdering av resultatet.
Bytteforholdet bygger på et prinsipp om at egenkapitalen i de to Bankene vil bidra
forholdsmessig til fremtidens verdiskaping i den sammenslåtte banken.
Per 31. desember 2019 er bokført egenkapital NOK 1 014 millioner i Skue Sparebank (justert
for fondsobligasjon og tilbakeholdt utbytte og gaver) og NOK 355 millioner i Hønefoss
Sparebank. Hensyntatt mer- og mindreverdier som er funnet i gjennomgangen av bankene per
31. mars 2020 er verdijustert egenkapital NOK 1 032,2 millioner i Skue Sparebank og NOK
407,7 i Hønefoss Sparebank.
Med bakgrunn i verdijustert egenkapital og normalisert resultat (analyse av historisk resultat
justert for engangseffekter), er partene enige om et bytteforhold basert på 75,7 % til Skue
Sparebank og 24,3 % til Hønefoss Sparebank.
Begge bankene har en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital.
Per 1. januar 2020 har Skue Sparebank en eierbrøk på 36,6 % mens Hønefoss Sparebank har
en eierbrøk på 11,5 %. Den sammenslåtte banken vil få en eierbrøk på 30,5 %, hvor dagens
egenkapitalbeviseiere i Skue Sparebank skal eie 90,8 % av eierandelskapitalen,
egenkapitalbeviseieme i Hønefoss Sparebank skal eie 9,2 %. Dette innebærer at Skue
Sparebank skal utstede 192 256 egenkapitalbevis i vederlag til egenkapitalbeviseieme i
Hønefoss Sparebank.
Det har ikke vært vanskeligheter ved fastsettelse av ovennevnte.
BETYDNINGEN FOR DE ANSATTE I BANKENE
Ingen skal sies opp eller få sine pensjonsrettigheter redusert som følge av sammenslåingen.
Det er videre en forutsetning at ansatte skal beholde opparbeidet ansiennitet og lønnsvilkår på
samme nivå som i dag. Når det gjelder avansement skal det tilstrebes at de sammensluttede

~
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sparebankers ansatte skal stilles likt, slik at det er den enkeltes kvalifikasjoner og dyktighet
som

' nde.

Geilo og Hønefoss, IS. april 2020

Styret i Skue Sparebank

George Harold Fulford (leder)

Styret i Hønefoss Sparebank

` Ginn Iren Midtbø(leder)
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Per Egil Gauteplass

Jan Flaskerud
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Ulrikke Kristine Berg Ytteborg

Thor Bård Gundersen
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1<ristian Haraldset

Maria Moe Grevsgård
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Hans Kristian Glesne
daglig lederbanksjef
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Torgeir Nøk~l~by
daglig le~/banksjef

