
Styret og ledelsen i SpareBank 1 SR-Bank vurderer årlig prinsippene for eierstyring  
og selskapsledelse og hvordan de fungerer i konsernet. De formelle kravene for denne 
redegjørelsen følger av regnskapsloven 3 - 3b og Oslo Børs krav om å følge eller forklare 
avvik fra Norsk Anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

et godt omdømme. Retningslinjene for samfunnsansvar og 

bærekraft er tilgjengelig på selskapets nettside.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 2  Virksomhet
SpareBank 1 SR-Bank sin virksomhet er tydeliggjort i  

selskapets vedtekter. SpareBank 1 SR-Bank har som formål  

å forvalte de midler konsernet rår over på en trygg måte  

i samsvar med de til enhver tid gjeldende lovregler.  

SpareBank 1 SR-Bank kan utføre alle vanlige bankforretninger 

og banktjenester i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

SpareBank 1 SR-Bank kan dessuten yte investeringstjenester 

innenfor de til enhver tid gitte konsesjoner. Vedtektene finnes  

i sin helhet på selskapets nettside. Selskapets mål og hoved-

strategier fremgår i årsrapporten.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 3  Selskapskapital og utbytte 
Styret foretar løpende en vurdering av kapitalsituasjonen  

i lys av selskapets mål, strategi og ønsket risikoprofil. 

SpareBank 1 SR-Bank konsernet hadde pr 31.12.2017 en  

egenkapital på  19,9 mrd kroner (inkludert avsatt utbytte).  

I henhold til gjeldende beregningsregler for kapitaldekning 

for finans institusjoner hadde konsernet en ren kjernekapital-

dekning på 15,1 prosent pr 31.12.2017. Styret vurderer  

kapitaldekningen som tilfredsstillende.   

Utbytte

Ved fastsettelse av størrelsen på årlig utbytte skal det tas 

hensyn til konsernets kapitalbehov, herunder kapitaldeknings-

krav, samt konsernets mål og strategiske planer. Med mindre 

Pkt. 1  Redegjørelse for eierstyring  
og selskapsledelse
Det foreligger ingen vesentlige avvik mellom anbefalingen  

og hvordan denne etterleves i SpareBank 1 SR-Bank.  

Det er redegjort for ett avvik under punkt 14.  

Hensikten med SpareBank 1 SR-Bank er å gi kraft til vekst og 

utvikling gjennom å skape lønnsomhet og verdier for kunder, 

samfunnet og eiere. Det er selve fundamentet i selskapets  

virksomhetsmodell. Allokering av kapital, til både nærings-

utvikling og boligbygging, er selskapets viktigste samfunns-

oppgave. SpareBank 1 SR-Banks visjon er: «Kundens 

førstevalg». Verdiene som skal støtte opp under visjonen er: 

«Ansvar og respekt. Engasjert og handlekraftig.» Visjonen 

og verdiene ligger til grunn for konsernets regler for etikk og 

samfunnsansvar. SpareBank 1 SR-Bank skal kjennetegnes 

av høy etisk standard og god eierstyring og selskapsledelse. 

Etikkreglene fastslår at medarbeidere i konsernet skal opptre 

med respekt og omtanke, og at kommunikasjonen skal være 

åpen, sannferdig og tydelig. Konsernets etiske retningslinjer er 

tilgjengelig på bankens nettside.

SpareBank 1 SR-Bank ønsker å bruke konsernets samlede 

kunnskap og ressurser til å implementere sosiale og miljø-

messige hensyn i den daglige driften av konsernet. Global 

Compact sine 10 prinsipper som omhandler menneske-

rettigheter, arbeidsrettigheter, miljø og korrupsjonsbekjempelse  

følges. Det vi gjør i hverdagen skal bidra til å sikre kapital til 

næringsutvikling og boligbygging. I tillegg skal konsernets 

samlede ressurser bidra med kompetanse, medvirke aktivt til 

å skape gode vilkår for oppvekst som skal sikre bærekraftig 

vekst både ut i fra et regionalt, nasjonalt og global perspektiv. 

Et aktivt samfunnsengasjement er direkte verdiskapende ved 

at det reduserer risiko, gir nye forretningsmuligheter, skaper 

motiverte medarbeidere og ikke minst bidrar til å opprettholde 

Eierstyring og  
selskapsledelse
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kapitalbehovet tilsier noe annet, er styrets mål at om lag halv-

parten av årets resultat etter skatt utdeles som utbytte.

Tilbakekjøp av aksjer 

Generalforsamlingen ga, i sitt møte 20.04.17, styret fullmakt 

til å erverve og ta pant i egne aksjer for inntil 10 prosent av 

selskapets aksjekapital.  Ervervet av aksjer skal skje i verdipapir-

markedet via Oslo Børs. Hver aksje kan kjøpes til kurs mellom 

en og 150 kroner. Fullmakten gjelder i 12 måneder fra  

vedtakelse i generalforsamlingen.

Kapitalforhøyelse

Det foreligger for tiden ingen styrefullmakt til å foreta kapital-

forhøyelse i SpareBank 1 SR-Bank. 

Pkt. 4  Likebehandling av aksjonærer og  
transaksjoner med nærstående 
SpareBank 1 SR-Bank har én aksjeklasse. Alle aksjer har lik 

stemmerett. Ved aksjekapitalforhøyelser skal eksisterende  

aksjonærer gis fortrinnsrett, med mindre særskilte forhold  

tilsier at dette kan fravikes. Slik fravikelse vil i så fall bli  

begrunnet. I tilfeller der styret ber generalforsamlingen  

om fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer, skal dette skje  

i markedet til børskurs.

Største aksjonær

Sparebankstiftelsen SR-Bank er SpareBank 1 SR-Bank 

sin største aksjonær med en eierandel på 28,3 prosent. 

Sparebankstiftelsen ble etablert 1.1.2012 da  

SpareBank 1 SR-Bank ble omdannet til allmennaksjeselskap. 

I henhold til stiftelsens vedtekter er formålet å forvalte aksjer 

den ble tilført ved opprettelsen og å utøve og opprettholde et 

betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank. 

Eierskapet skal utgjøre minst 25 prosent av utstedte aksjer i 

SpareBank 1 SR-Bank. 

Transaksjoner med nærstående

Styreinstruksen slår fast at styret skal påse at selskapet over-

holder allmennaksjeloven §§ 3-8 og 3-9 i avtaler mellom 

selskapet og parter som er nevnt der. Ved inngåelse av 

ikke uvesentlige avtaler mellom selskapet og aksjeeiere, 

styremedlemmer eller medlemmer av konsernledelsen eller 

nærstående av disse, skal styret innhente uavhengig tredje-

parts vurdering. Ethvert styremedlem og medlem av konsern-

ledelsen skal umiddelbart varsle styret dersom vedkommende 

direkte eller indirekte har en interesse i en transaksjon eller 

avtale som er eller vurderes inngått av selskapet. Dette gjelder 

selv om styremedlemmet anses inhabil i behandling av saken.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 5  Fri omsettelighet
Aksjene er notert på Oslo Børs med ticker SRBANK og er fritt 

omsettelige. Vedtektene inneholder ingen begrensninger for 

omsetteligheten.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 6  Generalforsamling 
Generalforsamling

Øverste myndighet i SpareBank1 SR-Bank ASA er general-

forsamlingen som representerer bankens aksjonærer. 

Ordinær generalforsamling skal i henhold til vedtektene 

avholdes innen utgangen av april måned hvert år. Innkalling 

og påmeldingsskjema sendes aksjonærene og publiseres på 

konsernets nettside senest 21 dager før generalforsamlings-

datoen. Prosedyre for stemmegivning og for å fremsette 

forslag, er angitt i innkallingen. På generalforsamlingen deltar 

styreleder, minst en representant fra valgkomiteen og ekstern 

revisor. Andre styremedlemmer kan stille. Fra administrasjonen 

deltar adm. direktør og konserndirektør økonomi og finans. 

Generalforsamlingsprotokoller er tilgjengelige på selskapets 

nettside.

Generelt fattes beslutninger med alminnelig flertall. 

Beslutninger om avhendelse av aksjer, fusjon, fisjon,  

avhendelse av en vesentlig del av SpareBank 1 SR-Bank  

virksomhet eller utstedelse av aksjer i selskapet, krever  

tilslutning fra minst to tredeler av både de avgitte  

stemmene og av aksjekapitalen som er representert på 

generalforsamlingen.

Avstemningen er lagt opp slik at det gis mulighet for å stemme 

separat på hver enkelt kandidat til de ulike organene. Det er 

mulig for aksjonærene å gi fullmakt til andre. Det oppnevnes 

også en person som kan stemme for aksjonærene som 

fullmektig. Fullmaktsskjemaet søkes så langt det er mulig 

utformet slik at det kan stemmes over hver enkelt sak som skal 

behandles og kandidater som skal velges.

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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Pkt. 7  Valgkomité
Valgkomiteen består av inntil fem medlemmer som 

velges av generalforsamlingen for en periode på 2 år. 

Sparebankstiftelsen SR-Bank skal være representert i valg-

komiteen. Valgkomiteen avgir begrunnet innstilling til general-

forsamlingen for valg av styrets leder og medlemmer samt 

leder og medlemmer av valgkomiteen. Innstillingen skal  

gi relevant informasjon om kandidatenes bakgrunn og  

uavhengighet. Valgkomiteen foreslår også honorar for  

medlemmer av organer nevnt ovenfor. Valgkomiteens godt-

gjørelse fastsettes av generalforsamlingen. Informasjon om 

valgkomiteen og informasjon om hvordan gi innspill til  

valgkomiteen finnes på selskapets nettside.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 8  Styre, sammensetning og uavhengighet 
Styre

Styret velges av generalforsamlingen for inntil to år av  

gangen. Styret består av åtte medlemmer, hvorav to ansatte 

representanter. Ingen i konsernledelsen er medlem av styret. 

Styret skal være sammensatt slik at det kan ivareta aksjonær-

fellesskapets interesser. Ved valg av styrets medlemmer foretas 

en egnethetsvurdering som blant annet tar hensyn til behovet 

for både kontinuitet og uavhengighet. I tillegg skal en balansert 

styresammensetning vektlegges.  De valgte styremedlemmene 

skal til sammen oppfylle alle nødvendige og eventuelle lov-

pålagte kompetansekrav. Begge kjønn skal være representert 

med minst 40 prosent i styret, jfr. allmennaksjeloven § 6-11 a 

og medlemmene er uavhengige av selskapets daglige ledelse. 

Per 31. desember 2017 hadde styret åtte medlemmer, hvorav 

to ansatte representanter. Tre av styrets aksjonærvalgte 

medlemmer var kvinner, i tillegg til en ansatt representant. 

Alle styremedlemmer anses uavhengige av bankens daglige 

ledelse og vesentlige forretningsforbindelser. De enkelte styre-

medlemmers bakgrunn og deltakelse på styremøter i 2017 er 

beskrevet i presentasjon av styret i eget kapittel i årsrapporten 

samt på selskapets nettside. Styret har i 2017 avholdt 20 

styremøter.

Avvik fra anbefalingen: Ingen

Pkt. 9  Styrets arbeid
Styrets oppgaver

Styrets oppgaver er vedtatt i styreinstruks som regulerer blant 

annet styrets ansvar og plikter, styrets saksbehandling og 

hvilke saker som skal styrebehandles samt regler for innkalling 

og møtebehandling.  Styret har også fastsatt instruks for adm. 

direktør. Instruksene er tilgjengelige på selskapets nettside. 

Styret vedtar årlig sin møte- og arbeidsplan som omfatter 

blant annet strategiarbeid, finansielle rapporter, prognose for 

konsernet og kontrollarbeid. Styresakene forberedes av adm. 

direktør i samarbeid med styrets leder. Styret gjennomfører  

årlig en evaluering av sin virksomhet og kompetanse og  

drøfter forbedringer i organisering og gjennomføring av  

styrearbeidet.  Rapporten fra styreevalueringen er tilgjengelig 

for valgkomiteen. 

Styret har opprettet tre faste styreutvalg som består av  

medlemmer av selskapets styre, som er nærmere beskrevet 

nedenfor. Utvalgene fatter ingen vedtak, men fører på styrets 

vegne tilsyn med administrasjonens arbeid og forbereder 

saker for behandling i styret innenfor sine saksområder.  

Utvalgene står fritt til å trekke på ressurser i konsernet og å 

hente inn ressurser, råd og anbefalinger fra kilder utenfor 

konsernet.

Revisjonsutvalg

Revisjonsutvalget består av tre medlemmer som normalt 

møtes seks ganger årlig. Utvalgets sammensetting opp-

fyller anbefalingens krav til uavhengighet og kompetanse. 

Revisjonsutvalget skal se etter at konsernet har en uavhengig 

og effektiv ekstern revisor og en tilfredsstillende regnskaps-

rapportering i samsvar med lover og forskrifter.  

Risikoutvalg

Risikoutvalget består av tre medlemmer og en observatør 

som normalt møtes seks ganger årlig. Utvalget skal sørge for 

at risiko- og kapitalstyringen i konsernet støtter opp under 

konsernets strategiske utvikling og måloppnåelse og sikrer 

finansiell stabilitet og forsvarlig formuesforvaltning.

Godtgjørelsesutvalg

Godtgjørelsesutvalget består av tre medlemmer som normalt 

møtes fem ganger årlig. Utvalget skal forberede behandling 

av konsernets godtgjørelsesordning og forberede behandling 

av adm. direktørs kontrakt og vilkår for årlig behandling av et 

samlet styre. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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Pkt. 10  Risikostyring og internkontroll 
Styret i SpareBank 1 SR-Bank har fokus på risikostyring og det 

er en integrert del av styrets arbeid. Selskapets overordnede 

risikoeksponering og risikoutvikling følges opp gjennom 

periodiske risikorapporter til selskapets ledelse og styret. 

Overordnet risikoovervåking og rapportering foretas av  

avdeling for risikostyring som er uavhengig av 

forretningsenhetene. 

Bankens avdeling for økonomi og finans utarbeider  

finansiell rapportering for SpareBank 1 SR-Bank og påser at 

rapporteringen skjer i samsvar med gjeldende lovgivning, 

regnskapsstandarder, fastsatte regnskapsprinsipper og styrets 

retningslinjer. Det er etablert prosesser og kontrolltiltak som 

skal sørge for kvalitetssikring av finansiell rapportering.

Kjernevirksomheten til banknæringen er å skape verdier  

gjennom å ta bevisst og akseptabel risiko. Konsernet bruker 

derfor betydelige ressurser på å videreutvikle risikostyrings-

systemer og prosesser i tråd med ledende internasjonal praksis

Risiko- og kapitalstyringen i SpareBank 1 SR-Bank skal skape 

finansiell og strategisk merverdi gjennom:

• å ha en god risikokultur som kjennetegnes av høy bevissthet 

om risikostyringen og konsernets verdigrunnlag

• å ha en god forståelse av hvilke risikoer som driver  

inntjening og tap

• i størst mulig grad prise aktiviteter og produkter i tråd med 

underliggende risiko 

• å ha en tilstrekkelig soliditet ut fra valgt risikoprofil, og 

samtidig tilstrebe en optimal kapitalanvendelse på de ulike 

forretningsområdene

• å utnytte diversifiseringseffekter

• å unngå at enkelthendelser skal kunne skade konsernets 

finansielle stilling i alvorlig grad

Rammeverket er nærmere beskrevet i note 3 til årsregnskapet, 

samt i Pilar III dokumentet til SpareBank 1 SR-Bank som er 

tilgjengelig på bankens nettside.

SpareBank 1 SR-Bank er organisert slik at styrings- og  

kontrollfunksjonene er uavhengige, og ansvaret er fordelt 

mellom ulike funksjoner i organisasjonen. 

Styret fastsetter konsernets risikoprofil, overordnede rammer, 

fullmakter og retningslinjer for risikostyringen i konsernet, og 

påser at konsernet har en ansvarlig kapital som er forsvarlig ut 

fra risikoen i konsernet og myndighetspålagte krav. Styret har 

vedtatt etikkregler som bidrar til bevisstgjøring og etterlevelse 

av den etiske standarden.

Første forsvarslinje (Daglig risikostyring)

Administrerende direktør er ansvarlig for at konsernets 

risikostyring følges opp innenfor rammer vedtatt av styret. 

Forretningsenhetene er ansvarlig for den samlede risiko-

styringen innenfor eget virksomhetsområde. 

Andre forsvarslinje (Overordnet risikorapportering og 

oppfølging)

Avdeling for risikostyring er organisert uavhengig av  

forretningsenhetene og rapporterer direkte til administrer-

ende direktør. Avdelingen har ansvaret for videreutvikling 

av rammeverket for risikostyring inkludert risikomodeller og 

risikostyringssystemer. Avdelingen er videre ansvarlig for  

uavhengig oppfølging og rapportering av risikoeksponeringen, 

og at konsernet etterlever gjeldende lover og forskrifter.

Tredje forsvarslinje (Uavhengig bekreftelse)

Intern revisjonen overvåker at risikostyringsprosessen er 

målrettet, effektiv og fungerer som forutsatt. Konsernets intern 

revisjonsfunksjon er outsourcet, og dette sikrer uavhengighet, 

kompetanse og kapasitet. Intern revisjonen rapporterer til 

styret. Intern revisjonens rapporter og anbefalinger om  

forbedringer i konsernets risikostyring blir kontinuerlig  

gjennomgått i konsernet.

SpareBank 1 SR-Bank er også opptatt av å ha gode prosesser 

for å sikre etterlevelse av gjeldende lover og forskrifter.  

Fokusområder er fortløpende oppfølging av etterlevelse av 

gjeldende regelverk og å sørge for at konsernet har beste 

tilpasning til kommende endringer i regelverk.

SpareBank 1 SR-Bank sin compliancefunksjon er organisert 

uavhengig av forretningsenhetene. Avdelingen har det  

overordnede ansvaret for rammeverk, oppfølging og  

rapportering innenfor compliance området. Leder for  

compliance rapporterer direkte til adm. direktør. 

Verdipapirforetaket og datterselskaper har egne  

complianceansvarlige der dette er påkrevd.

Internkontrollen og systemene omfatter også selskapets  

verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen.
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Pkt. 11  Godtgjørelse til styret 
Godtgjørelse til styrets medlemmer og underutvalg fastsettes 

av generalforsamlingen basert på en anbefaling fra valg-

komiteen. Styremedlemmenes honorar er ikke knyttet til 

resultat eller lignende. Ingen av styrets medlemmer utenom 

ansattes representanter har oppgaver for selskapet utover  

styrevervet.  Informasjon om alle godtgjørelser utbetalt 

til de enkelte styremedlemmer er presentert i note 22 i 

årsregnskapet. 

Avvik fra anbefalingen: Ingen 

Pkt. 12  Godtgjørelse til ledende ansatte
SpareBank 1 SR-Bank har en godtgjørelsesordning som  

gjelder alle ansatte. 

Konsernets godtgjørelsesordning skal være i samsvar med 

konsernets overordnede mål, risikotoleranse og langsiktige 

interesser. Ordningen skal bidra til å fremme og gi incentiver  

til god styring av og kontroll med konsernets risiko, motvirke  

for høy eller uønsket risikotaking og bidra til å unngå  

interessekonflikter. Ordningen skal videre være i samsvar  

med Finansforetaksforskriften av 9.12.2016.  Den samlede 

godt gjørelsen skal være konkurransedyktig, men ikke lønns-

ledende. Den skal sikre at konsernet over tid tiltrekker, utvikler 

og beholder dyktige medarbeidere. Ordningen skal sikre en 

belønningsmodell som oppleves rettferdig, forutsigbar og 

er fremtidsrettet og motiverende. Fast lønn skal være hoved-

elementet i den samlede godtgjørelsen, som for øvrig består 

av variabel lønn, pensjon og naturalytelser. 

Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte  

fremgår av note 22.

Avvik fra anbefalingen: Ingen 

Pkt. 13  Informasjon og kommunikasjon 
SpareBank 1 SR-Bank har egne sider på selskapets nettside for 

investorinformasjon. Banken legger vekt på at korrekt, relevant 

og tidsriktig informasjon om konsernets utvikling og resultater 

skal skape tillit overfor investormarkedet. All kurssensitiv  

informasjon offentliggjøres på norsk og engelsk. 

Børsmeldinger, års- og kvartalsrapporter, presentasjons-

materiale og web-cast sendinger er tilgjengelige på selskapets 

nettside. 

Informasjon til markedet formidles også gjennom kvartalsvise 

investorpresentasjoner. Det avholdes regelmessig  

presentasjoner overfor internasjonale samarbeidspartnere,  

långivere og investorer. All rapportering er basert på åpenhet  

og likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet. 

Konsernets finanskalender offentliggjøres på selskapets 

nettside.

Avvik fra anbefalingen: Ingen 

Pkt. 14   Selskapsovertagelse 
Styret i SpareBank 1 SR-Bank vil håndtere eventuelle over-

tagelsestilbud i samsvar med prinsippet om likebehandling 

av aksjonærer. Samtidig vil styret bidra til at aksjonærene får 

mest mulig fyllestgjørende informasjon i alle situasjoner som 

påvirker aksjonærenes interesser. Ved erverv av aksjer i en 

finansinstitusjon som medfører eierskap utover 10 prosent av 

aksjekapitalen må det søkes om tillatelse fra Finanstilsynet.  

I forbindelse med at SpareBank 1 SR-Bank fikk konsesjon  

til omdanning til allmennaksjeselskap, ble det satt som  

konsesjonsvilkår at Sparebankstiftelsen SR-Bank skal ha et 

eierskap som minst skal utgjøre 25 prosent av utstedte aksjer  

i SpareBank 1 SR-Bank.

Avvik fra anbefalingen: 

Styret har ikke utarbeidet eksplisitte hovedprinsipper for  

håndtering av overtagelsestilbud. Bakgrunnen for dette er 

finansieringsvirksomhetslovens begrensninger mht eierskap  

i finansinstitusjoner og konsesjonsvilkårene i forbindelse  

med omdanningen til ASA. Styret slutter seg for øvrig til  

anbefalingens formuleringer på dette punkt.

Pkt. 15  Ekstern revisor
Ekstern revisor presenterer årlig en plan for revisjonsarbeidet 

for revisjonsutvalget og styret. 

Revisjonsutvalget innstiller på valg av revisor til styret.  

Styret avholder årlig møte med revisor uten at administra-

sjonen er til stede. Revisjonsutvalget innstiller til styret på 

godkjennelse av ekstern revisors honorar. Styret fremlegger 

deretter forslagene for generalforsamlingen til godkjennelse.

Ekstern revisor gir revisjonsutvalget en beskrivelse av hoved-

elementene i revisjonen foregående regnskapsår, herunder 

særlig om vesentlige svakheter som er avdekket ved intern-

kontrollen knyttet til regnskapsrapporteringsprosessen.

Avvik fra anbefalingen: Ingen
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Redegjørelse om foretaksstyring etter regnskapslovens § 3-3b.

Redegjørelsen følger lovens krav. 

1.  SpareBank 1 SR-Bank følger den norske anbefalingen for eierstyring og  

selskapsledelse utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse, NUES. 

2. Anbefalingen finnes på www.nues.no

3.  Eventuelle avvik fra anbefalingen er kommentert i rapporten – styrets  

redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse. 

4.  I pkt 10 i rapporten blir det gitt en beskrivelse av hovedelementene i systemer for 

internkontroll og risikostyring knyttet til regnskapsrapporteringsprosesser.  

5.  SpareBank 1 SR-Bank har ingen vedtektsbestemmelser som avviker fra  

allmennaksjelovens kapittel 5, som omhandler generalforsamlingen.

6.  Det redegjøres for sammensettingen til styre og arbeidsutvalg til styre samt det 

gis en beskrivelse av hovedelementene i retningslinjer og mandat for organene i 

pkt 8 og 9 i rapporten. 

7.  Det redegjøres for vedtektsbestemmelser som regulerer oppnevningen og 

utskifting av styremedlemmer i pkt 8 i rapporten.

8.  Det redegjøres for vedtektsbestemmelser og fullmakter som gir styret adgang 

til å beslutte at foretaket skal kjøpe tilbake eller utstede egne aksjer i pkt 3 i 

rapporten.
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