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SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark med intensjon om å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge   

 

Styrene i SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark har i dag, 30. november 2020, inngått en 

intensjonsavtale om sammenslåing og å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge. Intensjonsavtalen, som 

regulerer hovedpremissene knyttet til en mulig sammenslåing, ble enstemmig vedtatt i begge 

bankenes styrer.  

 

Bakgrunn og målsettinger 

SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark er i dag to sterke og lokalt forankrede sparebanker med 

tyngdepunkt i Vestfold Telemark og området Nedre Buskerud. Regionen har ca. 750.000 innbyggere 

og et godt diversifisert næringsliv. Begge bankene har utstedt egenkapitalbevis som er notert ved 

Oslo Børs, og er tilknyttet SpareBank 1-alliansen. 

 

Bankene er i attraktive markedsområder som grenser til hverandre og har sammen identifisert et 

kommersielt grunnlag for en større og mer slagkraftig bank. En sammenslåing vil spesielt øke 

konkurransekraften i bedriftsmarkedet, men også i privatmarkedet og i kapitalmarkedet, samt bidra 

til utvikling i de enkelte lokalsamfunnene.  

 

Målsetningene for den fusjonerte banken er: 

- Være markedsledende i nåværende markedsområder. 

- Lønnsom vekst i bedriftsmarkedet, samt bidra til utviklingen av næringslivet i regionen. 

- Være en kundeorientert bank med de beste digitale kundeløsningene og samtidig gi personlig og 

relevant kunderådgivning. 

- Oppnå økte inntekter gjennom utvidet tjenestetilbud og økt produktsalg. 

- Være en attraktiv arbeidsplass med høy medarbeidertilfredshet. Sammenslåingen vil bidra til 

sterkere fag- og kompetansemiljøer, og gi større mulighet for personlig utvikling og spesialisering 

for de ansatte. 

- Oppnå bedre vilkår i kapitalmarkedet som følge av økt skala og bedret lønnsomhet. 

 

Bankene har foreløpig identifisert 75 – 120 MNOK i årlige synergier fullt innfaset, jevnt fordelt 

mellom henholdsvis inntekts- og kostnadssynergier. Bankene forventer at synergiene, forutsatt 

gjennomføring av sammenslåingen, er fullt ut realisert i 2024. Transaksjonskostnader og 

implementeringskostnader for å realisere synergier forventes å påløpe i 2021 – 2022 og er foreløpig 

samlet estimert til å utgjøre 110 – 130 MNOK. 
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Den nye banken 

Basert på pro-forma (ikke revidert) forvaltningskapital, inkludert utlån overført til SpareBank 1 

Boligkreditt, vil den nye banken bli den 7. største sparebanken i Norge. 

 

Utvalgte pro-forma nøkkeltall (ikke revidert) basert på regnskapstall (konsern) pr. 30. september 

2020 viser (NOK mrd.): 

 

Forvaltningskapital inkl. utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt/Næringskreditt 93,1 

Brutto utlån inkl. utlån overført til SpareBank 1 Boligkreditt/Næringskreditt 82,3  

Innskudd 43,7  

Sum egenkapital 8,7  

Antall bankkontorer 7 

Antall eiendomsmeglerkontorer 15  

Antall regnskapskontor 5 

Antall årsverk 520 

 

Hovedpunkter i intensjonsavtalen 

Følgende overordnede prinsipper er lagt til grunn i intensjonsavtalen: 

 

Representantskapet: 

Det foreslås at representantskapet i den sammenslåtte banken skal bestå av 24 medlemmer, hvorav 

9 innskytervalgte, 9 egenkapitalbeviseiervalgte og 6 ansattevalgte. Ved første gangs valg velges 

medlemmene som følger: 

- Innskyterne i SpareBank 1 BV velger 5 medlemmer og innskyterne i Sparebanken Telemark velger 
4 medlemmer. 

- Av de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene velges 4 av sparebankstiftelsene (1 fra hver 
stiftelse), mens 5 medlemmer velges blant øvrige egenkapitalbeviseiere. 

- De ansatte i hver av bankene velger 3 medlemmer hver. 
 

Ved første gangs valg utpekes representantskapets leder av representantskapet i SpareBank 1 BV, 

mens nestlederen utpekes av representantskapet i Sparebanken Telemark. 

 

Valgkomiteen: 

Det foreslås at den sammenslåtte banken skal ha en valgkomité bestående av 7 medlemmer, hvorav 

2 medlemmer fra innskyterne, 2 medlemmer fra sparebankstiftelsene, 1 medlem fra øvrige 

egenkapitalbeviseiere og 2 ansatte. Ved første gangs valg velges 1 innskyter fra hver av bankene, 1 

medlem fra sparebankstiftelsene i SpareBank 1 BV, 1 medlem fra sparebankstiftelsene i Sparebanken 

Telemark og 1 fra øvrige egenkapitalbeviseiere, samt 1 ansatt fra hver av bankene. 

Ved første gangs valg utpekes medlemmene av partenes respektive representantskap, og lederen 

utpekes av representantskapet i Sparebanken Telemark. 
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Styret: 

Ved gjennomføring av sammenslåingen vil styret bestå av 7 medlemmer der 5 medlemmer velges av 

representantskapet og 2 medlemmer velges av og blant de ansatte.  

Ved første gangs valg av styret, vil medlemmene bli foreslått valgt som følger:  

- Styrets leder og 2 medlemmer utpekes av representantskapet i SpareBank 1 BV. Det vil bli foreslått at 

nåværende styreleder i SpareBank 1 BV, Finn Haugan, vil ha rollen som styreleder.   

- Styrets nestleder og 1 medlem utpekes av representantskapet i Sparebanken Telemark. Det vil bli 

foreslått at nestleder er Anne Berg Behring, som i dag er styreleder i Sparebanken Telemark. 

- Det velges 1 ansatt fra hver av bankene. 

 

Ledelse: 

Partene er enige om at konsernsjefen i den sammenslåtte banken skal komme fra Sparebanken 

Telemark og visekonsernsjefen skal komme fra SpareBank 1 BV. Nåværende adm. banksjef i 

Sparebanken Telemark, Per Halvorsen, blir konsernsjef. Nåværende administrerende direktør i 

SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad, blir spesialrådgiver for konsernsjefen og styret i 6-18 måneder etter 

gjennomføring av sammenslåingen. Konsernledelsen for øvrig sammensettes etter at eventuell 

sammenslåing er vedtatt basert på objektive og kompetansebaserte prinsipper. 

 

Navn og juridisk overtakende: 

Den nye virksomheten vil videreføre sin profil og forankring som en sterk lokal sparebank. Etter 

intensjonsavtalen vil SpareBank 1 BV formelt være overtakende bank og den sammenslåtte bankens 

navn vil være SpareBank 1 Sørøst-Norge og ha hovedkontor i området Fokserød/Torp i Sandefjord. 

Intensjonsavtalen legger opp til å videreføre en modell som sikrer sterke kompetansemiljøer i hele 

bankens markedsområde. 

Bytteforhold  

Bytteforholdet vil først foreligge på tidspunkt for eventuell endelig avtale om sammenslåing.  

Bytteforholdsdiskusjonene skal baseres på blant annet finansiell og juridisk due diligence, bokført og 

verdijustert egenkapital, bankenes kapitalisering, lønnsomhet og markedsprising, samt at det er en 

sammenslåing av likeverdige parter. 

 

Finansielle mål 

SpareBank 1 Sørøst-Norge vil ha et mål om en årlig egenkapitalavkastning på 11,0 pst. Banken skal ha 

en ren kjernekapital på 17,0 pst. eller mer ved utgangen av 2022, under gjeldende 

kapitaldekningsregler. Det vil legges opp til et årlig utbytte på om lag 50 pst. av årsresultatet.  

 

Av hensyn til likebehandling av kapitalklassene og å motvirke utvanning av eierbrøken, legges det 

opp til tilsvarende utdelingsgrad til allmennyttige formål.  

 

For å ivareta lokalsamfunnene som har bygget opp grunnfondskapitalen i de to sparebankene vil 

henholdsvis SpareBank 1 Stiftelsen BV og Sparebankstiftelsen Telemark - Grenland tilføres 

egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken ved at deler av de to respektive bankenes 

grunnfondskapital konverteres til eierandelskapital der egenkapitalbevisene som utstedes overføres 
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disse. Etter intensjonsavtalen skal den sammenslåtte banken ha en eierbrøk på maksimalt 60 pst. 

etter konvertering. 

 

Sparebankstiftelsene er viktige samfunnsstøtter og identitetsbyggere for bankene. Avkastning på de 

egenkapitalbevisene stiftelsene tilføres, vil utgjøre grunnlaget for gaver til allmennyttige formål i de 

to bankenes opprinnelige forretningsområder. Stiftelsene vil videreføre sparebanktradisjonene med 

bidrag og stort engasjement i lokalsamfunnene.  

 

Forholdet til de ansatte 

Ansatte i Sparebanken Telemark skal sikres ved overføring til SpareBank 1 BV i henhold til reglene om 

virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kapittel 16 og i samsvar med annen relevant lovgivning 

og de tariffavtaler bankene til enhver tid er bundet av.  

 

Tidsplan og forutsetninger for gjennomføring 

Etter den foreløpige tidsplanen vil bankene igangsette en gjensidig selskapsgjennomgang (due 

diligence) og nærmere forhandlinger om vesentlige vilkår. Bankenes målsetning er å signere 

fusjonsavtalen i bankenes styrer i slutten av februar 2021. Avtalen vil så forelegges bankenes 

representantskap for beslutning i slutten av mars 2021. Etter foreløpig tidsplan legges det opp til 

gjennomføring av sammenslåingen den 1. juni 2021. 

 

Intensjonsavtalen regulerer hovedpremissene for en mulig sammenslåing, som er betinget av blant 

annet  

- Tilfredsstillende selskapsgjennomganger 
- Enighet om vilkår for sammenslåing, herunder bytteforhold, og inngåelse av endelige avtaler 
- Godkjennelse av fusjonsplan og relatert avtaleverk i bankenes respektive styrer og 

representantskap 
- Nødvendige godkjennelser fra myndigheter og kontraktsparter på akseptable vilkår 
 

SpareBank 1 BV har engasjert SpareBank 1 Markets AS og Sparebanken Telemark har engasjert Arctic 

Securities AS som finansielle rådgivere i forbindelse med sammenslåingen, mens Advokatfirmaet 

Selmer AS er engasjert som felles juridisk rådgiver. 

 

Kontaktpersoner:  

SpareBank 1 BV 

Finn Haugan, styreleder, tlf. 900 41 002  

Rune Fjeldstad, adm. direktør, tlf. 900 79 017 

 

Sparebanken Telemark 

Anne Berg Behring, styreleder, tlf. 930 30 889  

Per Halvorsen, adm. banksjef, tlf. 934 07 441 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

 


