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Innledning 

Investorkommunikasjon i SpareBank 1 Sørøst-Norge ("Banken") skal være korrekt, relevant 
og gi en tidsriktig informasjon om Banken for å danne et best mulig grunnlag for riktig 
verdsettelse av Banken.  
 
SpareBank 1 Sørøst-Norge vurderer årlig om Bankens politikk for investorinformasjon (IR-
virksomhet) er i tråd med relevante lover og regler samt gjeldende anbefalinger for 
eierstyring og selskapsledelse (NUES) og IR (fra Oslo Børs). 
 
Beskrivelsen nedenfor redegjør for hvordan Banken etterlever Oslo Børs IR-anbefalinger av 
1. mars 2021. 
 

1. Språk 

Resultatrapporter og -presentasjoner samt annen børssensitiv informasjon skal publiseres 
på norsk. Kvartals- og årsrapporter vil også bli publisert på engelsk.  Norsk versjon gjelder 
ved uklarheter.  
 
Avvik fra anbefalingens punkt1: Ingen 
 
 

2. Offentliggjøring av informasjon  

2.1. Årsrapport, halvårsrapport og øvrige delårsrapporter 

 
Års- og kvartalsrapporter offentliggjøres i henhold til publisert finanskalender. 
Bankens styre vil normalt vedta finansielle rapporter etter børsslutt med 
offentliggjøring før børsåpning påfølgende handelsdag. 
 
Halvårs- og delårsrapporter blir offentliggjort 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. 
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Banken skal som hovedregel ikke veilede markedet om fremtidige måloppnåelser 
eller resultater. Banken vil publisere utvalgte økonomiske mål på middels og lang sikt, 
rapportere utviklingen i forhold til disse og oppdatere slike mål når det aktuelt. 

 
Avvik fra anbefalingens punkt 2.2: Ingen 
 

3. Informasjon på selskapets nettsider 

Distribusjonskanalen for finansiell informasjon til investorer og markedet, er 
investorområdet «investor» på bankens nettsider.  

 

3.1. Eierstyring og selskapsledelse 

3.1.1. Investorpolitikk 

Banken følger Oslo Børs IR-anbefaling av 1. mars 2021. Denne ligger tilgjengelig på 
området «Investor/ Virksomhetsstyring». 
 

3.1.2. Selskaps vedtekter 

 Bankens vedtekter ligger på området «Investor/ Virksomhetsstyring». 
 

3.1.3. Styre og ledelse 

Oversikt over styret og konsernledelsen med kort CV og antall egenkapitalbevis i 
Banken, er definert på området «Om banken/Ledelse» 
. 

3.1.4. Politikk for eierstyring og selskapsledelse 

Konsernets prinsipper for eierstyring og selskapsledelse er definert på området 
«Investor/Virksomhetsstyring». Konsernet følger «Norsk utvalg for Eierstyring og 
selskapsledelse (NUES) anbefaling av 17. oktober 2021. 
 

3.1.5. Samfunnsansvar 

Samfunnsansvar og bærekraft har lange tradisjoner i konsernet og er sentralt i 
konsernets eierstyring og selskapsledelse. Området er linket fra 
«Investor/Samfunnsansvar og bærekraft». 
 

Avvik fra anbefalingens punkt 3.1: Ingen 
 
 

3.2.  Egenkapitalbevis 

3.2.1. Egenkapitalbeviseiere 

Daglig oppdatert liste over bankens 20 største eiere ligger under 
«Investor/Egenkapitalbevis/Våre største eiere». Listen gir oversikt over antall 
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egenkapitalbevis, % av topp 20, % av total, type, og land. 
 

3.2.2. Kursinformasjon 

Sammenslåingen av SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark ble registrert i 
Foretaksregisteret 1. juni 2021. Fra samme dag ble banken notert på Oslo Børs 
under ticker kode SOON. Oppdatert kursutvikling ligger under 
«Investor/egenkapitalbevis» på bankens nettsider. 
 

3.2.3. Analysedekning og konsensusestimater 

Analytikere med kontaktinformasjon som følger Banken er referert under 
«Investorer/analytikere». Konsensusestimater er en betalbartjeneste under MIFID II. 
Interesserte kan ta kontakt med de aktuelle analytikerne. 
 

3.2.4. Meldepliktige primærinnsiderhandler 

Oversikt over meldepliktig primærinnsiderhandler siste 12 måneder, finner man 
under «Investor/børsmeldinger».  Bruk avansert søk. 
 

3.2.5. Flaggemeldinger 

Oversikt over flaggemeldinger siste 12 måneder, finner man under 
«Investor/børsmeldinger». Bruk avansert søk.  
 
Det har ikke vært flaggemeldinger siste 12 måneder 
 

3.2.6. Generelt om egenkapitalbevis 

Banken er en sparebank som er underlagt norsk lovgivning. Det er p.t. utstedt 
118.689.917 egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs. Banken eier p.t. 188.826 
egenkapitalbevis. Øvrig informasjon om egenkapitalbeviset finner man under 
«Investor/Egenkapitalbevis».  

 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.2: Ingen 
 
 

3.3.  Eierinformasjon 

 

3.3.1. Representantskapet  

Saksdokumenter og protokoller for siste 3 års møter i representantskapet ligger 
under «Om banken/ledelse/representantskapet». 
 

3.3.2. Utbytte 

Bankens utbyttepolitikk ligger under «Investor/Egenkapitalbevis/Utbyttepolitikk».  
Utbyttebeløp, dato for vedtak og utbetaling siste tre år ligger under 
«Investor/Egenkapitalbevis/Utbyttepolitikk».  



  

Policy for investorinformasjon 
 

  Side 7 av 9 

 

3.3.3. Prospekter 

Prospekter og informasjonsdokumenter utarbeidet for siste 10 år, ligger under 
«Finansiell informasjon/rapporter og presentasjoner». 
 

3.3.4. Selskapets kontofører i VPS 

SpareBank 1 SR-Bank, postboks 250, 4068 Stavanger, er kontofører for 
egenkapitalbevisene til Banken. 
 

Avvik fra anbefalingens punkt 3.3: Ingen 
 

3.4.  Fremmedkapital  

 

3.4.1. Finansiell strategi 

 
Bankens finansielle strategi er omtalt under «Finansiell informasjon/Funding».  

 

3.4.2. Selskapets gjeldsfinansiering 

 
Bankens gjeldsfinansiering detaljert ned på finansieringskilde med lånebeskrivelse, 
er listet opp under «Finansiell informasjon/Funding. Bankens kredittrating er 
beskrevet under «Finansiell informasjon/Rating». 

 
Avvik fra anbefalingens punkt 3.4: Ingen 
 

3.5.  Rapporter og selskapsmeldinger  

 
Bankens delårsrapporter for inneværende år, samt for de fem foregående år  
(rapporter fra SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark) ligger tilgjengelig under 
«Finansiell informasjon/Rapporter og presentasjoner». Tilsvarende gjelder for siste 5 
årsrapporter. 
 
Børsmeldinger fra Banken ligger tilgjengelig under «Investor/børsmeldinger». 
Børsmeldinger ligger med lenke til Oslo Børs Newsweb med minimum 5 års historikk. 
 

Avvik fra anbefalingens punkt 3.5: Ingen 
 

3.6.  Presentasjoner  

  
Presentasjoner som gjennomføres i forbindelse med delårs- og årsrapporter er 
åpne for alle. Presentasjoner legges tilgjengelig som Webcast minimum 2 ganger 
per år – normalt etter 2. og 4. kvartal.  Øvrig presentasjonsmaterialet legges 
tilgjengelig på bankens nettside under «Investor/rapporter og presentasjoner».  
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Avvik fra anbefalingens punkt 3.6: Ingen 
  

3.7. Finansiell kalender 

 
Bankens finansielle kalender gir oversikt over tidspunkter for finansiell rapportering 
og tidspunkt for ordinært representantskapsmøte. Utbetaling av utbytte blir 
publisert i form av børsmelding etter offentliggjøring av foreløpig årsregnskap.  
 
Banken har definert en «stille periode» fra første bankdag i måneden etter 
kvartalsslutt og til kvartalsrapporteringen blir offentliggjort. I denne perioden vil 
det som hovedregel ikke være noen kontakt mellom banken og analytikere og 
andre relatert til finansiell informasjon. 
 

Avvik fra anbefalingens punkt 3.7: Ingen 
 

3.8.  Kontaktpersoner 

 
Bankens kontaktpersoner overfor investorer og analytikere er konsernsjef, 
visekonsernsjef og definerte IR-ressurser.  Kontaktinformasjon til konsernsjef og 
visekonsernsjef er offentliggjort på bankens nettside. 
 

Avvik fra anbefalingens punkt 3.8: Ingen 

 

4. Kommunikasjon i andre kanaler 

4.1. Sosiale Medier 

Banken bruker ikke sosiale medier til å formidle økonomisk informasjon. Allerede 
publisert finansielle informasjon kan i noen tilfeller bli publisert i sosiale medier på 
en nøktern og ikke villedende måte. Informasjonspliktig informasjon skal alltid 
offentliggjøres i samsvar med gjeldende regelverk før den eventuelt gjøres kjent i 
andre kanaler.  
 

Avvik fra anbefalingens punkt 4.1: Ingen 
 

4.2.  Analytikerkontakt og aksjeanalyser 

Banken vektlegger å gi korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om Bankens 
utvikling og resultater overfor investormarkedet. Børssensitiv informasjon fra 
Banken skal gis samtidig til alle markedsaktører. 
 
Banken skal ikke gi adgang til innsideinformasjon til analytikere.. Banken skal i tillegg 
være bevist 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. 
 
Dersom Banken velger å avholde en presentasjon i forbindelse med 
kvartalsrapportene, skal slike presentasjoner være åpne for investorer, analytikere 
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og andre interessegrupper. Presentasjonene skal også gjøres tilgjengelig på 
Bankens nettside www.sparebank1sorost.no.  

 
Arbeid relatert til, og mottak av utkast til analyser og finansielle modeller laget av 
analytikere kan bli gjennomgått og kommentert av de ansvarlige for 
investorkommunikasjon. Bankens kommentarer på slike utkast eller modeller skal 
være begrenset til følgende: 

 
- rette unøyaktig offentlig historisk informasjon 
- ikke vesentlig informasjon, uavhengig om det er offentliggjort eller ikke 
- bransjerelatert informasjon 

 
Banken skal ikke videre distribuere/publisere eksterne analyser. 

 
Analytikere som følger Banken er referert på bankens nettside under 

«Investor/egenkapitalbevis/analytikere». 
 

Avvik fra anbefalingens punkt 4.2: Ingen 
 

 

 

http://www.sparebank1sorost.no/

