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Bud, Fræna og Hustad Sparebank vurderer å utstede egenkapitalbevis. Vellykket etablering av 

garantikonsortium 

 

BFH Sparebank åpner nå for muligheten for at du kan bli medeier i lokalbanken.  

 

Styret i Bud, Fræna og Hustad Sparebank har vedtatt å starte en prosess hvor de vurderer å utstede 

egenkapitalbevis for 31,5 - 42 millioner kr i løpet av 1. halvår 2016. I den forbindelse har banken gjennomført 

en vellykket etablering av et garantikonsortium på NOK 31,5 millioner, som sikrer gjennomføring av emisjonen. 

Garantikonsortiet ble fulltegnet, tirsdag 26. januar 2016, dagen etter at tegningsperioden startet. 

 

BFH Sparebank ønsker å være en bank i vekst og en aktiv bidragsyter i den lokale samfunnsutviklingen.  

Emisjonen av egenkapitalbevis er et ledd i å styrke bankens egenkapital og rene kjernekapital for å sikre videre 

vekst og imøtekomme stadig strengere myndighetskrav.  Styret ser emisjonen som et positivt bidrag til å øke 

lokalt engasjementet rundt banken og ønsker samtidig å la lokale privatpersoner og bedrifter i 

markedsområdet få mulighet til å ta del i den lokale verdiskapningen. 

 

Tegningsperioden for emisjonen er planlagt til 2. kvartal 2016. Gjennomføring av emisjonen er betinget av 

forstanderskapets godkjennelse, samt godkjennelse fra Finanstilsynet. Forstanderskapsmøtet som skal 

behandle emisjonen vil bli avholdt 24. februar 2016. Egenkapitalbevisene er ikke planlagt notert på Oslo Børs. 

 

Kort om Bud, Fræna og Hustad Sparebank 

Bud, Fræna og Hustad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor i Elnesvågen i Fræna 
kommune. Banken har avdelingskontorer i Bud og på Farstad i Fræna, og i Molde. Bankens markedsområde er i 
hovedsak Fræna kommune med nabokommuner. Banken er en del av Eika alliansen som består av 74 
lokalbanker.  
 
Banken har en forvaltningskapital på ca 2,8 mrd. kroner. Forretningskapitalen som inkluderer lån formidlet til 
boligkredittselskap er ca 3,5 mrd. kroner. Banken har ca 28 årsverk. 
 
Fakta om egenkapitalbevis 

Er et egenkapitalinstrument for sparebanker 

Har mange likhetstrekk med aksjer i aksjeselskap 

Gir begrenset eierinnflytelse og eierrett bare til deler av bankens egenkapital 

Er utbytteberettiget 

 

 

Kontaktpersoner i Bud, Fræna og Hustad Sparebank 

Banksjef Odd Kjetil Sørgaard, tlf. 994 94 200 

 

 


