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FORMÅL

Formålet med retningslinjen er å sikre at styret overholder det overordnede prinsippet om
likebehandling av alle aksjonærer og, så langt det er mulig, sørger for at Bankens virksomhet ikke blir
unødig avbrutt dersom det blir gitt et tilbud om kjøp av Bankens aksjer. Styret skal gjøre sitt ytterste
for å sikre at aksjonærene får nødvendig informasjon og tid til å vurdere et tilbud styret vurderer som
attraktivt for aksjonærene.

2

HJEMMEL

Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse nr. 14, jf. Verdipapirhandelloven kap. 6.

3

PRINSIPPER

3.1 Likebehandling og åpenhet
I en situasjon med tilbud på selskapet skal styret bidra til at aksjeeierne blir likebehandlet, og at
virksomheten ikke forstyrres unødig.
Styret skal ikke iverksette tiltak med hensikt om å beskytte deres egne personlige interesser på
bekostning av aksjeeiernes interesser.

3.2 Atferdsregler
Styret skal ikke søke å forhindre et tilbud om kjøp av aksjer med mindre det mener en slik handling
kan forsvares med hensyn til Bankens og/eller aksjonærenes interesser. Eventuelle slike handlinger
skal begrunnes skriftlig.
Styret skal ikke utnytte emisjonsfullmakter eller treffe andre tiltak med formål å hindre
gjennomføringen av tilbudet, uten at dette er godkjent av generalforsamlingen etter at tilbudet er
offentliggjort.

3.3 Styrets uttalelse om tilbud på selskapet
Dersom et bud fremmes på selskapets aksjer skal styret avgi en uttalelser med anbefaling om
aksjeeierne bør akseptere eller ikke. Slik uttalelse skal bl.a. inneholde;



Informasjon om vurderingen av tilbudet er enstemmig, og i motsatt fall på hvilket grunnlag
enkelte styremedlemmer har tatt forbehold om styrets uttalelse.
Verdivurdering av selskapet utarbeidet av en uavhengig sakkyndig.

Styrets uttalelse skal gjøres tilgjengelig for aksjonærene i samsvar med kravene i
verdipapirhandelloven, slik at aksjonærene gis tilstrekkelig tid til å vurdere tilbudet og styrets
anbefaling. Verdivurdering som nevnt over skal begrunnes og offentliggjøres senest samtidig med
styrets uttalelse.
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3.4 Transaksjon som innebærer avhendelse av Bankens virksomhet
Enhver transaksjon som innebærer en avhendelse av Bankens virksomhet skal fremlegges for
generalforsamlingen for godkjennelse.
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