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Pressemeldinger fra Statens Finansfond

Statens finansfonds årsberetning for 2009
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/pressemeldinger/pressemeldinger-
fra-statens-finansfond/48-statens-finansfonds-arsberetning-for-2009)

(Pressemelding, Statens finansfond, publisert 12.4.2010)

Statens finansfond har i dag offentliggjort årsberetningen for 2009. 

Statens finansfond ble etablert i mars 2009 som en del av Regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen.
Fondet fikk da en ramme på 50 milliarder kroner for å styrke bankenes kjernekapital. 28 banker har i 2009 fått tilført
kapital på til sammen 4,1 milliarder kroner. 

- Statens finansfond har fungert etter hensikten. Hver femte norske bank har hentet kapital i fondet. I tillegg har fondet
vært en trygghetsfaktor for alle norske banker i en periode der kapitalmarkedene ikke har fungert normalt, sier adm.
direktør Birger Vikøren i Statens finansfond. - Det er naturlig at en liten del av fondet ble brukt fordi kapitalmarkedene
fungerte stadig bedre i andre halvdel av 2009. Dette viser at fondets kapitalinstrumenter har vært riktig priset, sier
Vikøren.

Finansfondet hadde i 2009 et driftsbudsjett på 25 mill. kroner. De samlete driftskostnader var på 21,3 mill. kroner.  

For nærmere informasjon om Finansfondets årsberetning se www.finansfondet.no. Årsberetningen kan også lastes ned
her (/web/20130826154723/http://finansfondet.no/om-finansfondet/arsberetning) .

Nærmere opplysninger ved:
Adm. direktør Birger Vikøren, Statens finansfond, telefon 9153 6261, bv@finansfondet.no (mailto:bv@finansfondet.no)

Ny adm. direktør i Statens finansfond
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/pressemeldinger/pressemeldinger-
fra-statens-finansfond/47-ny-adm-direktor-i-statens-finansfond)

(Pressemelding, Statens finansfond, publisert 12.4.2010)

Eystein Kleven er ansatt som ny adm. direktør i Statens finansfond. Han overtar etter Birger Vikøren som 1. mai
går tilbake til Norges Bank.

Stillingen som adm. direktør i Finansfondet vil fra mai være en 50 % stilling, etter at fondets virksomhet nå er gått over i
en forvaltningsfase.  Adm. direktør rapporterer til Finansfondets styre og fondet vil fortsatt drive sin virksomhet i egne
lokaler. Eystein Kleven vil i tillegg til sin stilling i Finansfondet ha i en deltidsstilling i Finanstilsynet knyttet til bank- og
forsikringssektoren. 
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Eystein Kleven har hatt  et engasjement som juridisk direktør i Statens finansfond fra etableringen av fondet våren 2009.
Fra 1996 til 2009 var han leder for Finanstilsynets seksjon for tilsyn med institusjoner i verdipapirmarkedene. Eystein
Kleven er utdannet jurist.

Statens finansfond ble etablert i mars 2009 som en del av regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen.
Fondet fikk da en ramme på 50 milliarder kroner for å styrke bankenes kjernekapital. 28 banker har i 2009 fått tilført
kapital på til sammen 4,1 milliarder kroner. 

Nærmere opplysninger ved: Styreleder Endre Skjørestad, telefon 91116128

34 banker søkte om kapital fra Statens finansfond
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/pressemeldinger/pressemeldinger-
fra-statens-finansfond/41-34-banker-sokte-om-kapital-fra-statens-finansfond)

(Pressemelding, Statens finansfond, publisert 01.10.09)

Tilsammen 34 banker har søkt om å få styrket sin kapitalbase gjennom Statens finansfond. Det er særlig
sparebanker som ønsker å benytte seg av Finansfondet og som på denne måten får styrket sin evne til å betjene
lånekundene i sin region. Søknadsfristen til Statens finansfond gikk ut i går kveld.

Flere av de store regionbankene har søkt om kapital fra Finansfondet. De 34 søkerbankene utgjør om lag 15 prosent av
den samlede forvaltningskapitalen i norske banker. De sparebankene som har søkt fondet, representerer omtrent
halvparten av forvaltningskapitalen til norske sparebanker.

- Statens finansfond har virket som en viktig trygghetsfaktor for norske banker i de urolige månedene som ligger bak oss.
Søkerbildet viser at fondet fortsatt er et viktig instrument for å sikre mange norske bankers tilgang til kjernekapital, sier
adm. direktør Birger Vikøren i Statens finansfond.

Statens finansfond ble etablert som en del av regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen i mars. Fondet fikk
da en ramme på 50 milliarder kroner for å styrke bankenes kjernekapital. Full tildeling av de søknadene som nå foreligger
vil innebære at 13 prosent av rammen benyttes. Bankene har søkt om til sammen vel 6,7 milliarder kroner.

- Det har ikke vært noe mål for oss å benytte hele rammen. Men det var viktig for tilliten til bankene at rammen var stor
nok slik at alle banker kunne få dekket sitt behov for kapital om nødvendig. Vi har imidlertid sett at den økonomiske
krisen ikke ble så dyp i Norge som man kunne frykte og at finansmarkedene bedret seg raskere enn antatt. At noen
banker nå kan hente kapital i markedene, er en bekreftelse på at fondet fungerer etter intensjonen. Like fullt viser
søknadene til Finansfondet at fondet fortsatt har en funksjon for solide norske banker, sier Birger Vikøren.

Finansfondet har to finansielle instrumenter til rådighet: Fondsobligasjon og preferansekapitalinstrument. Søkerbankene
har i all hovedsak konsentrert seg om fondsobligasjonene. To banker har også søkt om preferansekapitalinstrument.

Statens finansfond vil bruke de neste ukene til å behandle de innkomne søknadene og bankene skal etter planen motta
kapitalinnskuddene fra fondet senest i midten av november. SpareBank 1 SMN mottok i går innskudd fra Finansfondet på
1,25 milliarder kroner. 
Se vedlegg med liste over de bankene som har søkt Statens finansfond.

Nærmere opplysninger ved:
Adm. direktør Birger Vikøren, Statens finansfond, telefon 9153 6261, bv@finansfondet.no (mailto:bv@finansfondet.no) 
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Vedlegg til pressemelding

Liste over banker som har søkt kjernekapital hos Statens finansfond ved søknadsfristens utløp 30. september 2009:

Sparebanker

SpareBank 1 SR-Bank*
Sparebanken Vest
SpareBank 1 SMN
Sandnes Sparebank
Sparebanken Sør
pareBank 1 Buskerud-Vestfold
Totens Sparebank
Klepp Sparebank
Aurskog Sparebank
Lillestrøm Sparebank
Nes Prestegjelds Sparebank
Holla og Lunde Sparebank
Rørosbanken Røros Sparebank
Indre Sogn Sparebank
Bamble og Langesund Sparebank
Surnadal Sparebank
Kvinesdal Sparebank
Hjelmeland Sparebank
Selbu Sparebank
Tinn Sparebank
Ørland Sparebank
Hol Sparebank
Bud, Fræna og Hustad Sparebank
Blaker Sparebank
Hjartdal og Gransherad Sparebank
Grong Sparebank
Seljord Sparebank
Gjerstad Sparebank
Soknedal Sparebank
Vegårdshei Sparebank

Forretningsbanker

Bank 1 Oslo AS
Bank Norwegian AS
Verdibanken ASA
Ya Bank AS



 

*SpareBank 1 SR-Bank har varslet at de som alternativ til kapitalinnskudd fra Finansfondet arbeider med andre
finansieringskilder. Imidlertid opprettholder banken søknaden inntil videre.

Statens finansfond har styrket kapitalen i 28 norske banker
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/pressemeldinger/pressemeldinger-
fra-statens-finansfond/44-statens-finansfond-har-styrket-kapitalen-i-28-norske-
banker)

(Pressemelding, Statens finansfond, publisert 16.12.09)

Til sammen 28 banker har fått tilført kjernekapital fra Statens finansfond etter at fondet har avsluttet
behandlingen av samtlige søknader. Bankene er tilført over fire milliarder kroner i ny kjernekapital. Den økte
kjernekapitalen bidrar til at bankene kan opprettholde normal utlånsaktivitet. Seks banker har trukket sin søknad.

Statens finansfond ble etablert i mars i år som en del av regjeringens tiltakspakke i forbindelse med finanskrisen.  Ved
søknadsfristen utløp 30. september hadde 34 banker søkt om kapital fra fondet. Finansfondet har nå ferdigbehandlet
disse søknadene. 28 banker har fått tilført kapital på til sammen 4,1 milliarder kroner. Seks banker har trukket sin søknad
etter først å ha søkt om kapital fra Statens finansfond.

Statens finansfond har kunnet tilby to kapitalinstrumenter til bankene; fondsobligasjoner og preferansekapitalinstrument.
Bankene har i all hovedsak søkt om og fått innvilget kapital gjennom fondsobligasjoner. Én bank har fått
preferansekapital på 27 millioner kroner.

Bankene som har fått kapital fra Finansfondet har økt sin kjernekapitaldekning med i gjennomsnitt to prosentpoeng, fra
9,6 prosent til 11,6 prosent. Dette har styrket soliditeten til bankene og bidratt til at bankene kan opprettholde normal
utlånsvirksomhet.

- Statens finansfond har fungert etter hensikten. Fondet har vært en trygghetsfaktor for alle norske banker i en periode
der kapitalmarkedene ikke har fungert normalt.  28 banker har valgt å hente kapital i fondet. Det er naturlig at noen
banker velger å trekke sin søknad i en periode der kapitalmarkedene fungerer stadig bedre. Dette viser at fondets
kapitalinstrumenter har vært riktig priset, sier adm. direktør Birger Vikøren i Statens finansfond.

Tre banker er plassert i risikoklasse 2. For disse bankene er renten på fondsobligasjonen 5,5 prosentpoeng høyere enn
statsrenten. 25 banker er plassert i risikoklasse 3 med et rentepåslag over statsrenten på 6 prosentenheter. Alle bankene
har valgt flytende rente på fondsobligasjonene (knyttet til 6 måneders rente på statskasseveksler, for tiden rundt 2
prosent). 

Fondet fikk en ramme på 50 milliarder kroner for å styrke bankenes kjernekapital. 

- Det er naturlig at en liten del av rammen er brukt når den økonomiske krisen ikke ble så dyp i Norge som man kunne
frykte og kapitalmarkedene bedret seg raskere enn antatt, sier Vikøren. - Det var imidlertid viktig for tilliten til bankene at
rammen var stor nok slik at alle banker kunne få dekket sitt behov for kapital om nødvendig.

Se vedlegg med liste over de bankene som har mottatt kapitalinnskudd fra Statens finansfond.
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Nærmere opplysninger ved:

Adm. direktør Birger Vikøren, Statens finansfond, telefon 9153 6261, bv@finansfondet.no (mailto:bv@finansfondet.no)

 

VEDLEGG TIL PRESSEMELDING

Liste over banker som har fått kjernekapital fra Statens finansfond.

Sparebanken Vest
Sparebanken 1 SMN
Sandnes Sparebank
Sparebanken Sør
SpareBank 1 Buskerud-Vestfold
Totens Sparebank
Klepp Sparebank
Aurskog Sparebank
Lillestrøm Sparebank
Nes Prestegjelds Sparebank
Holla og Lunde Sparebank
Rørosbanken Røros Sparebank
Indre Sogn Sparebank
Bamble og Langesund Sparebank
Kvinesdal Sparebank
Hjelmeland Sparebank
Selbu Sparebank
Tinn Sparebank
Ørland Sparebank
Hol Sparebank
Bud, Fræna og Hustad Sparebank
Blaker Sparebank
Grong Sparebank
Seljord Sparebank
Verdibanken ASA
Gjerstad Sparebank
Soknedal Sparebank
Vegårshei Sparebank
Totalt

960 000 000
1 250 000 000

450 000 000
400 000 000
200 000 000
132 000 000

75 000 000
60 000 000
60 000 000
96 799 990
41 000 000
40 000 000
33 000 000
30 000 000
31 500 000
30 500 000
28 000 000
25 000 000
24 000 000
25 000 000
25 000 000
20 000 000
22 000 000
20 000 000
15 000 000
18 000 000
13 000 000

9 000 000
4 133 799 990
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Statens finansfond offentliggjør detaljer om de økonomiske vilkårene
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/pressemeldinger/pressemeldinger-
fra-statens-finansfond/30-
statensfinansfondoffentliggjordetaljeromdeokonomiskevilkarene)

(Pressemelding, Statens finansfond, publisert 19.06.09)

Statens finansfond har nå offentliggjort de endelige vilkårene for banker som ønsker å gjøre bruk av Statens
finansfond for å styrke sitt kapitalgrunnlag. Bankene kan søke om finansiering fra fondet frem til 30. september.

Forskriften for Statens finansfond ble fastsatt 8. mai. Kredittilsynets kriterier for at banker kan søke om kapital og
dokumentasjonskravene som stilles til søkerbanker ble gjort kjent i løpet av mai. Nå har Statens finansfond også
ferdigstilt de detaljerte økonomiske kjennetegn (term sheets) for de to kapitalinstrumentene fondet disponerer;
fondsobligasjon og preferansekapitalinstrument (se publikasjoner
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/soknadsprosess/andre-publikasjoner) )

Blant de temaer som nå er klarlagt, er bankenes begrensninger i forhold til å utbetale utbytte i den tiden banken har
kapitalinnskudd fra Statens finansfond, og reglene for konvertering og innløsning av preferansekapitalinstrumentet.

Et viktig moment i vilkårene for preferansekapital er fastsettelse av konverterings- og innløsningskurser.
Konverteringskursen er fastsatt i forhold til aksjekurs/grunnfondsbeviskurs på avtaletidspunktet, men med en betydelig
rabatt. Innløsningskursen vil alltid være høyere en pari kurs, og den vil øke gradvis i perioden fram til automatisk
konvertering. Kursen vil delvis reflektere en eventuell positiv aksjekursutvikling.

Konverterings- og innløsningskurser er fastsatt slik at banken vil ha sterke insentiver til å innløse kapitalinnskuddene fra
Statens finansfond. Samtidig er kursene satt slik at det er et rimelig forhold mellom statens risiko og gevinstmuligheter i
engasjementene. Vilkårene har vært forelagt Finansdepartementet.

Vilkårene for fondsobligasjon gjelder for alle banker, mens vilkårene for preferansekapital gjelder for børsnoterte banker.
Preferansekapital til banker som ikke er børsnoterte vil måtte tilpasses den enkelte bank og nærmere vilkår vil derfor bli
utarbeidet i forbindelse med eventuelle søknader om preferansekapital fra disse bankene.

Statens finansfond er opprettet som en midlertidig ordning på bakgrunn av finanskrisen. Formålet å bidra midlertidig med
kjernekapital til norske banker for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal
utlånsvirksomhet. Statens finansfond har en ramme på 50 milliarder kroner til disposisjon.

Nærmere opplysninger ved:
Adm. direktør Birger Vikøren, Statens finansfond, telefon 9153 6261, bv@finansfondet.no (mailto:bv@finansfondet.no)

Dokumenter:
Standardiserte betingelser for fondsobligasjoner
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/dokumenter/standardiserte_betingelser_for_fondsobligasjoner_190609.pdf)
(PDF)
Standardiserte betingelser for preferansekapital
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/dokumenter/standardiserte_betingelser_for_preferansekapital_190609.pdf)
(PDF)
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1. Bankene kan starte arbeidet med å forberede søknader til Statens finansfond
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/pressemeldinger/pressemeldinger-fra-statens-finansfond/22-
bankene-kan-starte-arbeidet-med-a-forberede-soknader-til-statens-finansfond)

2. Administrerende Direktør i Statens finansfond
(/web/20130826154723/http://finansfondet.no/pressemeldinger/pressemeldinger-fra-statens-finansfond/18-
administrerende-direktor-i-statens-finansfond)
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