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Fulltegning i emisjonen i Bud, Fræna og Hustad Sparebank 
 
Emisjonen av egenkapitalbevis i BFH Sparebank ble avsluttet fredag 15. april 2016 kl. 15.00. Resultatet viser at 
emisjonen ble overtegnet. Salget av egenkapitalbevis i BFH Sparebank ble dermed en stor suksess.  
 
Vi er svært godt fornøyd med og stolt over den responsen emisjonen fikk i lokalsamfunnet. Det viser at banken 
har en sterk posisjon og at lokalmarkedet har stor tro på banken. Vi takker for den tilliten våre investorer har 
vist oss.  
 
Emisjonen innebærer at banken etablerer en eierandelskapital på kr 40 000 000 ved utstedelse av 400 000 
egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.  Det var til sammen 169 personer og bedrifter som tegnet seg for 
egenkapitalbevis i emisjonen. Dette er første gang BFH Sparebank utsteder egenkapitalbevis og emisjonen er 
dermed en milepæl i BFHs historie.  
 
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 dermed å ha 
et godt grunnlag for videre vekst og imøtekomme stadig strengere myndighetskrav.  BFH Sparebank ser 
emisjonen som et positivt bidrag til å øke lokalt engasjementet rundt banken og å la lokale privatpersoner og 
bedrifter få mulighet til å ta del i den lokale verdiskapningen. 
 
Kapitalforhøyelsen forventes å være registrert i Foretaksregisteret rundt 2. mai 2016.  
 
Bud, Fræna og Hustad Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet 
Selmer DA som juridisk rådgiver.  
 
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. Bankens historie går tilbake til 1883 da Bod Øre Sparekasse ble etablert.   
 

Banken har en forvaltningskapital på ca 2,8 mrd. kroner. Forretningskapitalen som inkluderer lån formidlet til 
boligkredittselskap, er ca 3,5 mrd. kroner. Bankens resultat før skatt i 2015 var 27,1 mill. kroner. Banken har ca 
28 årsverk. 
 

Fakta om egenkapitalbevis 

Er et egenkapitalinstrument for sparebanker 

Har mange likhetstrekk med aksjer i aksjeselskap 

Gir eierrett til deler av bankens egenkapital og en begrenset eierinnflytelse 

Er utbytteberettiget 

 

Kontaktpersoner i Bud, Fræna og Hustad Sparebank 

Banksjef Odd Kjetil Sørgaard, tlf. 994 94 200, epost odd.sorgaard@bfh.no  

Bankens hjemmeside www.bfh.no 

mailto:odd.sorgaard@bfh.no
http://www.bfh.no/

