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Bud, Fræna og Hustad Sparebank vurderer utstedelse av unoterte egenkapitalbevis. Vellykket etablering av 

garantikonsortium 

 

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. Egenkapitalbevisene er ikke planlagt notert 

på Oslo Børs. 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 

til tegningskurs NOK 105 per egenkapitalbevis, dagen etter at tegningsperioden startet. 

 

Emisjonen av egenkapitalbevis er et ledd i å styrke bankens egenkapital og rene kjernekapital. Per 3. kvartal 

2015 var bankens rene kjernekapital 13,11 %. Kjerne- og ansvarlig kapital var på 15,38 %. 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 

nødvendige selskapsvedtak, herunder godkjennelse av styret og forstanderskapet, samt godkjennelse fra 

Finanstilsynet. Forstanderskapsmøtet som skal behandle emisjonen vil bli avholdt 24. februar 2016. 

 

Bud, Fræna og Hustad Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet 

Selmer DA som juridisk rådgiver. 

 

Kontaktpersoner i Bud, Fræna og Hustad Sparebank 

Banksjef Odd Kjetil Sørgaard, tlf. 994 94 200 

 

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 hovedvirkeområde 
er Fræna kommune der banken har en solid markedsposisjon med kundeforhold til over 60 % av befolkningen. 
 
Banken har en forvaltningskapital per 3. kvartal 2015 på 2,792 mill. kroner. Banken har i dag 32 ansatte. 
 


