
SpareBank 1 Østlandet - godkjenning av 

årsregnskap 2019 

SpareBank 1 Østlandet avholdt representantskapsmøte 26. mars 2020. Grunnet 

kononasituasjonen ble møtet gjennomført elektronisk. Representantskapet vedtok det framlagte 

regnskapet med noter og beretninger som konsernets årsoppgjør for 2019. Se ytterligere 

informasjon i egen børsmelding vedrørende protokoll fra representantskapsmøtet.  

 

Kontantutbyttet per bankens egenkapitalbevis for 2019 ble i henhold til styrets reviderte 

innstilling kommunisert i børsmelding datert 19.03 2020 redusert fra 5,72 kroner til 4,58 kroner. 

Utbyttet betales den 7. april 2020. 

 

Representantskapet vedtok i tråd med styrets reviderte innstilling også å redusere kundeutbyttet 

tilsvarende fra 266 millioner kroner til 208 millioner kroner for 2019. Kundeutbyttet fordeles 

til kunder med lån og eller innskudd i banken. Utbetalingsdatoen blir 24. april 2020. 

Utjevningsfondet og grunnfondet tilføres henholdsvis 737 millioner kroner og 271 millioner 

kroner. I tillegg gjøres det avsetning til gaver for 2020 på 26 millioner kroner. 

 

Representantskapet anser at banken har en meget sterk kapitalsituasjon og en solid 

likviditetssituasjon, betydelig over myndighetskravene som gjaldt også før krisen inntraff. 

Dette gir banken et sterkt utgangspunkt til å tåle samtidige økende mislighold, store tap og 

betydelig utlånsvekst.  

 

Representantskapet er også opptatt av å ta vare på bankens eiere. De består av både 

samfunnsnyttige institusjoner som Sparebankstiftelsen Hedmark og LO, som yter sterk støtte 

til lokalsamfunnet og sine medlemmer gjennom en krevende tid, samt et stort antall mindre 

investorer som har investert sine sparepenger i bankens egenkapitalbevis. Dette har disse 

investorene gjort i trygghet om at banken gjennom konservativ utlånspraksis, solid 

kapitaldekning og god lønnsomhet løpende vil gi et stabilt kontantutbytte.  

 

Sparebankstiftelsen Hedmark eier 52,1 prosent av SpareBank 1 Østlandets børsnoterte 

egenkapital. I tillegg har Stiftelsen en likvid reserve på omkring 1,9 milliarder kroner. Som 

langsiktig eier og regional samfunnsutvikler er Stiftelsen opptatt av å minimere de 

menneskelige og økonomiske skadevirkningene av den krisen vi nå befinner oss i. SpareBank 

1 Østlandet er en viktig kapitalkilde for bedrifter og husholdninger i regionen. For å sikre 

bankens formål og soliditet i den krevende tiden vi har foran oss har Stiftelsens styre besluttet 

at hele utbyttet Stiftelsen mottar for regnskapsåret 2019 bli avsatt som reserve ved behov for 

eventuell ny egenkapitaltilførsel til SpareBank 1 Østlandet. På denne måten ønsker Stiftelsen å 

bidra til at SpareBank 1 Østlandet står enda bedre rustet til å bistå bedrifter og privatpersoner i 

regionen gjennom en vanskelig tid. Stiftelsen vil samtidig opprettholde sin støtte til 

allmennyttige formål gjennom krisen.  

 

For spørsmål:  

Richard Heiberg, CEO, tel: +47 90 20 60 18, e-post: richard.heiberg@sb1ostlandet.no  

Geir-Egil Bolstad, CFO, tel: +47 91 88 20 71, e-mail: geir-egil.bolstad@sb1ostlandet.no 
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