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POLICY FOR INVESTORINFORMASJON 

 
SpareBank 1 Østlandet vurderer årlig om bankens politikk for investorinformasjon (IR-virksomhet) er i tråd 
med relevante lover og regler samt gjeldende anbefalinger for eierstyring og selskapsledelse (fra NUES) og 
IR (fra Oslo Børs).  
 
Beskrivelsen nedenfor redegjør for hvordan SpareBank 1 Østlandet etterlever Oslo Børs IR-anbefaling av 1. 
juli 2019.   
 

 SPRÅK 

Resultatrapporter og -presentasjoner samt annen børssensitiv informasjon skal publiseres både på norsk og 
engelsk, på samme tid. Norsk versjon gjelder ved uklarheter. 
 
Avvik fra anbefalingens punkt 1: Ingen 
 

 OFFENTLIGGJØRING AV INFORMASJON 

2.1 Årsrapport, halvårsrapport og øvrige delårsrapporter 

Års- og kvartalsrapporter publiseres i henhold til kommunisert finanskalender. Bankens styre skal normalt 
vedta finansielle rapporter etter børsslutt, med offentliggjøring før børsåpning påfølgende handelsdag 
 
Halvårsrapport og delårsrapport for første og tredje kvartal offentliggjøres så snart som mulig og senest 
innen den 15. i andre måneden etter regnskapsperiodens utgang. Årsrapporten publiseres normalt innen 3 
måneder etter regnskapsperiodens utgang, med mindre annet er annonsert i finanskalenderen. 
 
Delårsrapportene avlegges i samsvar med IFRS regnskapsstandard. 
 
Avvik fra anbefalingens punkt 2.1:  Ingen 
 

2.2 Informasjon om fremtidsutsikter/guiding mv. 

Forhold knyttet til fremtidsutsikter/guiding er regelmessig relatert til informasjon om forhold som ikke har 
inntruffet eller er ferdigstilt. Dette er forhold som kan skape forventninger i markedet. Endringer i faktiske 
resultater målt opp mot tidligere kommuniserte oppfatninger, eller endringer i offentliggjorte 
fremtidsutsikter/guidinger, kan være informasjonspliktig informasjon. 
 
Øvrig informasjon som anses å være innsideinformasjon skal publiseres umiddelbart, uavhengig av børsens 
åpningstid med mindre vilkårene for utsatt offentliggjøring er oppfylt. 
 
SpareBank 1 Østlandet skal som hovedregel ikke veilede markedet om fremtidige prestasjoner eller 
resultater, men vil publisere utvalgte økonomiske mål på middels og lang sikt, rapportere utviklingen i 
forhold til disse og oppdatere slike mål når det er aktuelt. 
 
Avvik fra anbefalingens punkt 2.2: Ingen 
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 INFORMASJON PÅ SELSKAPETS NETTSIDER 

Bankens distribusjonskanaler for finansiell informasjon til investorer og markedet, er investorområdet 
(«Investor») på bankens nettsider og børsmeldinger.  

 
Figur 1 - Investor – menyhierarki 

 

3.1 Eierstyring og selskapsledelse 

 

3.1.1 Investorpolitikk 
SpareBank 1 Østlandet følger Oslo Børs IR-anbefaling av 1. juli 2019. Denne ligger tilgjengelig på området 
«Virksomhetsstyring» (se Figur 1).   
 

3.1.2 Selskapets vedtekter 
Bankens vedtekter ligger på området «Virksomhetsstyring» (Figur 1).  
 

3.1.3 Styre og ledelse 
Oversikt over styre og ledelse med kort curriculum vitae (CV) og antall egenkapitalbevis i SpareBank 1 
Østlandet, er definert på området «Virksomhetsstyring» (Figur 1).  
 

3.1.4 Politikk for eierstyring og selskapsledelse 
SpareBank 1 Østlandets overordnede prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er definert på området 
«Virksomhetsstyring» (Figur 1). Denne er i henhold til Norsk Utvalg for Eierstyring og Selskapsledelses 
(NUES) anbefaling av 17. oktober 2018. 
 

3.1.5 Samfunnsansvar 
Samfunnsansvar og bærekraft er svært sentralt i bankens eierstyring og selskapsledelse. Denne ligger som 
eget område – «Samfunnsansvar og bærekraft» på nivå med «Investor». Området er også linket fra 
«Virksomhetsstyring» (Figur 1).  
 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.1: Ingen 
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3.2 Egenkapitalbeviset 

 

3.2.1 Egenkapitalbeviseiere 
En daglig oppdatert liste over bankens 20 største eiere ligger under «Egenkapitalbevis» (Figur 1). Listen 
definerer antall egenkapitalbevis, eierandel, type konto og nasjonal tilhørighet. 
 

3.2.2 Kursinformasjon 
SpareBank 1 Østlandet ble børsnotert 13. juni 2017 under tickeren «SPOL». Kursinformasjon med 
sammenligning mot referanseindeks, samt volum, ordredybde og siste transaksjoner, ligger tilgjengelig 
under «Egenkapitalbevis» (Figur 1).  
 

3.2.3 Analysedekning og konsensusestimater 
Analytikere som følger selskapet, og kontaktinformasjon til disse, er referert i «Analytikere» under 
«Egenkapitalbevis» (Figur 1). Konsensusestimater er en betalbar tjeneste under MIFID II. Interesserte kan 
ta kontakt med de aktuelle analytikerne.  
 

3.2.4 Meldepliktige primærinnsidehandler 
Oversikt over meldepliktige primærinnsidehandler siste 12 måneder, finner man i «Børs- og 
pressemeldinger» (Figur 1). Dersom det ikke er foretatt primærinnsidehandler siste 12 måneder, skal det 
opplyses om dette.  
 

3.2.5 Flaggemeldinger 
Oversikt over flaggemeldinger siste 12 måneder, finner man i «Børs- og pressemeldinger» (Figur 1). Dersom 
det ikke er sendt flaggemeldinger siste 12 måneder, skal det opplyses om dette.  
 

3.2.6 Generelt om egenkapitalbeviset 
Øvrig informasjon om egenkapitalbeviset finner man under «Egenkapitalbevis» (Figur 1).  
 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.2: Ingen 
 

3.3 Eierinformasjon 

 

3.3.1 Representantskapet 
Saksdokumenter og protokoll for siste 3 års (ordinære og ekstraordinære) møter i representantskapet, 
ligger i «Virksomhetsstyring» (Figur 1) 
 

3.3.2 Utbytte 
Utbyttepolitikk, samt utbyttebeløp for siste 3 år, ligger under «Egenkapitalbevis» (Figur 1). 
 

3.3.3 Prospekter 
Prospekter og informasjonsdokumenter utarbeidet siste 3 år, ligger under «Egenkapitalbevis» (Figur 1).  
 

3.3.4 Selskapets kontofører i VPS 
SpareBank 1 Østlandet - postboks 203, 2302 Hamar – er selv kontofører i VPS.  
 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.3: Ingen 
 

3.4 Fremmedkapital 
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3.4.1 Finansiell strategi 
SpareBank 1 Østlandets finansielle strategi er beskrevet i «Funding» som ligger under «Gjeldsinvestorer» 
(Figur 1).  
 

3.4.2 Selskapets gjeldsfinansiering 
Bankens gjeldsfinansiering detaljert ned på finansieringskilder med låneavtale og lånebeskrivelse, er listet 
opp under «Funding». Tilsvarende er SpareBank 1 Østlandets kredittrating beskrevet i «Rating» under 
«Gjeldsinvestorer» (Figur 1). 
 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.4: Ingen 
 

3.5 Rapporter og selskapsmeldinger 

Offentliggjorte delårsrapporter for inneværende år, samt foregående 3 år ligger tilgjengelig ligger 
tilgjengelig under «Rapporter og presentasjoner». Tilsvarende gjelder for siste 3 års årsrapporter.  
 
Pressemeldinger fra banken ligger tilgjengelig under «Børs- og pressemeldinger», og går minst 3 år tilbake i 
tid. Børsmeldinger ligger på samme sted med link til Oslo Børs Newsweb. Dette er børsmeldinger 
rullerende 12 måneder tilbake i tid.  
 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.5: Ingen 
 

3.6 Presentasjoner 

Presentasjoner som gis i forbindelse med delårs- og årsrapporter skal være åpne for alle. Presentasjonene 
legges tilgjengelige som webcast minimum 2 ganger per år – normalt etter 2. og 4. kvartal. 
Presentasjonsmaterialet legges tilgjengelig på bankens investorsider under «Rapporter og presentasjoner» 
på forhånd (Figur 1).  
 
Øvrige presentasjoner fra ledelsen med finansielt og strategisk innhold gjøres tilgjengelig på bankens 
nettsider på samme sted som delårs- og årsrapporter. 
 
Banken etterstreber å avholde investormøter og konferansesamtaler på engelsk i de nærmeste dagene 
etter resultatframleggelsen.  
 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.6: Ingen 
 

3.7 Finansiell kalender 

SpareBank 1 Østlandets finansielle kalender gir oversikt over tidspunkter for finansiell rapportering, 
tidspunkt for representantskapsmøte og utbetaling av utbytte.  
 
Banken har en definert stilleperiode fra femte bankdag i et nytt kvartal og til kvartalsrapporten blir 
offentliggjort. I denne perioden vil det i all hovedsak ikke være noen kontakt mellom Investor Relations og 
pressen, investorer, analytikere eller andre markedsaktører.  
 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.7:  Ingen 
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3.8 Kontaktinformasjon 

Bankens talspersoner overfor investorer og analytikere er administrerende direktør, finansdirektør og 
definerte IR-ressurser. Dette er også referert på bankens investorside.  
 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.8: Ingen 
 

 KOMMUNIKASJON I ANDRE KANALER 

 

4.1 Sosiale medier 

SpareBank 1 Østlandet har som hovedregel at sosiale medier (SoMe) ikke skal benyttes til å formidle 
økonomisk informasjon. I den grad SoMe brukes til å følge opp allerede annonsert finansiell informasjon, 
skal denne være nøktern og ikke gitt på en måte som er egnet til å villede. Informasjonspliktig informasjon 
skal alltid offentliggjøres i samsvar med gjeldende regelverk før den gjøres kjent gjennom SoMe eller andre 
kanaler. 
 
Avvik fra anbefalingens punkt 4.1: Ingen 
 

4.2 Analytikerkontakt og aksjeanalyser 

 
Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og 
resultater skal skape tillit overfor investormarkedet. Børssensitiv informasjon fra banken må komme 
samtidig til alle markedsaktører.  
 
Banken skal ikke gi adgang til innsideinformasjon til analytikere – heller ikke i forkant av offentliggjøring 
mot løfte om å ikke bruke informasjonen før offentliggjøring. Banken skal i tillegg være bevisst på hva som 
gis av informasjon og sørge for at det ikke gis opplysninger som samlet sett kan være vesentlig, og således 
gir en gitt analytiker en fordel. 
 
Det legges til rette for felles presentasjoner for alle analytikere, og alle analytikerkonferanser skal være 
åpne. Informasjon til analytikere gjøres tilgjengelig for alle interessenter via selskapets nettsider. 
 
Banken kommenterer ikke direkte på estimater og analyser. I den grad selskapet mener at analytikere eller 
markedet har for høye eller for lave estimater og ønsker å gjøre oppmerksom på dette, skal det skje i form 
av børsmelding. Konkrete faktafeil knyttet til forutsetninger som ligger til grunn for analyser og estimater 
selskapet tidligere har offentligjort kan imidlertid påpekes. 
 
SpareBank 1 Østlandet skal være varsom med videredistribuering/publisering av analytikerrapporter. 
 
Analytikere som følger banken er referert på investorsidene under «Egenkapitalbevis, Analytikere». 
 
Avvik fra anbefalingens punkt 4.2: Ingen 


