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Det er i dag 130 år
siden Frihetsgudinnen ble avduket

Assisterende banksjef Egil
Hammer og banksjef Ola
Setsaas.

Stadsbygd sparebank

Satser på økt vekst
Neste uke går Stadsbygd sparebank ut og
tilbyr egenkapitalsbevis
til kunder og andre interesserte.
SIGRUN OVERLAND

Stadsbygd sparebank ønsker å
bli en egenkapitalbevisbank for å
fortsatt ha god vekst i bankens
markedsområde, la lokale eiere
ta del i verdiskapingen, og videreutvikle forholdet til lokalt næringsliv.

Strenge krav
- Kravene fra myndighetene til
bankene hvor mye egenkapital
vi må ha blir stadig strengere, og
vi ønsker å være i forkant, påpeker banksjef Ola Setsaas.
Stadsbygd sparebank skal nå
hente inn mellom 31,5 millioner
kroner og 42 millioner kroner
ved å tilby kjøp av egenkapital-

bevis.
75 prosent av emisjonen er allerede klar, det vil si 31,5 millioner kroner.
- Det er veldig strenge krav fra
myndighetene på hvordan dette
gjøres, forklarer Setsaas.

sparebank skal ikke på børsen.
Ifølge Setsaas er det flere og
flere lokale banker som følger etter storbankene med å tilby
egenkapitalbevis.
- Åfjord sparebank har allerede
gjort det, opplyser han.

Tegning i tre uker

Godt overskudd

Fra mandag av blir det mulighet
til å kjøpe egenkapitalsbevis i tre
uker framover.
- Minstetegningen er 10.500
kroner, det vil si minimum 100
bevis, opplyser assisterende
banksjef Egil Hammer.
De fleste store banker har allerede egenkapitalbevis, og dette
utgjør en viktig del av bankenes
kapitalbase. Mange av disse bankene er børsnotert. Stadsbygd

Stadsbygd sparebank gjør ikke
dette fordi banken går dårlig.
Tvert imot.
- 2016 blir vårt beste år hittil.
Halvårsresultatet viser et overskudd på 16 millioner kroner,
opplyser banksjefen.
Stadsbygd Sparebank ble etablert i 1892 og har tre filialer, i
Stadsbygd, Rissa og Leksvik.

y

2016 blir vårt
beste år hittil

Ola Setsaas
banksjef Stadsbygd sparebank

Avkastning
Et egenkapitalbevis er som et
verdipapir å regne, og har klare
likhetstrekk med aksjer. Forskjellen knytter seg først og
fremst til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i bankens
organer
Historisk viser det seg at ut-

bytteutbetalingen for slike egenkapitalbevis er på mellom fire og
sju prosent.
- Egenkapitalbevis er omsettelig, og banken kan kjøpe tilbake
inntil 10 prosent, men de omsettes ikke på samme måte som aksjer, sier banksjefen.

Gaver
Begge banksjefene bedyrer at
Stadsbygd sparebank ønsker å
fortsette med gaver og sponsoravtaler som før.
- Dette gir oss i enda større
grad mulighet til å bidra, mener
Setsaas.
Hvor mye banken bidrar med
lokalt hvert år varierer, men anslagsvis mellom én og to millioner kroner i Rissa og Leksvik. Gavene er veldig lokale. Alt fra skolekorps til idrettslag og andre lokale lage og foreninger nyter
godt av gaver fra sparebanken.
- Rundt 60–70 ulike lag og foreninger får støtte hvert år. Det
kan være alt fra små summer på
1000 kroner og oppover.

Fakta egenkapitalsbevis
Sparebankene i Norge har tradisjonelt vært organisert som selveiende stiftelser, hvor egenkapitalen i all hovedsak har bestått
av tidligere års tilbakeholdte
overskudd.
Sparebankloven ble imidlertid
endret i 1987 slik at de sparebanker som ønsker det, kan hente
egenkapital i markedet ved å utstede grunnfondsbevis, fra 1. juli
2009 benevnt som egenkapitalbevis.
Den egenkapital som sparebankene på denne måte henter
inn, teller som kjernekapital i relasjon til bestemmelsene om kapitaldekning. 35 sparebanker har
utstedt egenkapitalbevis, hvorav 19 er børsnoterte.
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