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Til aksjonærene i Nordic Corporate Bank ASA (Org.nr. 920 232 701)  

   

          Oslo, 21. februar 2022 

 

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Corporate Bank ASA ("Selskapet" eller "Banken") den 

10. mars 2022 kl. 16.00 i Selskapets lokaler i Inkognitogata 8 i Oslo. 

 

Styret foreslår følgende dagsorden: 

 

1 ÅPNING AV MØTE VED STYRETS LEDER CATHRINE FEGTH, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER 

MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEEIERE 

2 VALG AV MØTELEDER OG VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2021, HERUNDER ANVENDELSE AV 

ÅRSOVERSKUDD 

5 FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2021 

6 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET 

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER 

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN 

9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER 

10 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE 

11 FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN 

12 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON 

13 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER 
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Nordic Corporate Bank ASA har en aksjekapital på kr 22.519.785 fordelt på 4.503.957 aksjer à kr 5, fullt innbetalt. Hver 

aksje gir rett til én stemme på bankens generalforsamlinger. Banken eier ingen egne aksjer pr. 18. februar 2022. 

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:  

• Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.  

• Talerett på generalforsamlingen.  

• Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.  

• Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder om forhold som kan innvirke på 

bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt 

aksjeeierne til avgjørelse og (iii) bankens økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen 

skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for 

banken. 

• Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag til beslutning under de saker generalforsamlingen skal 

behandle.  

 

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes melde seg på ved å sende inn vedlagte 

påmeldingsskjema/møteseddel (vedlegg 1) til ole.tandberg@ncbank.no innen 8. mars 2022. 

  

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. 

Vedlagte fullmaktsskjema (vedlegg 1) kan benyttes. Fullmakt bes sendt ole.tandberg@ncbank.no  innen 8. mars 2022. 

 

Aksjonærer har rett til å avgi skriftlig forhåndsstemme ved elektronisk kommunikasjon med betryggende sikkerhet. 

Vedlagte skjema (vedlegg 1) kan benyttes. Skjemaet bes sendt ole.tandberg@ncbank.no innen 8. mars 2022. 

 

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på bankens hjemmeside www.ncbank.no. 

  

Etter vedtektene § 4-2 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Innkalling med vedlegg 1-

7 er tilgjengelig på bankens hjemmeside www.ncbank.no. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt disse 

dokumentene per post, kan henvendelse rettes til banken ved å sende en forespørsel pr. e-post til 

ole.tandberg@ncbank.no. 

 

Det er ikke anledning for aksjeeiere til å delta elektronisk på generalforsamlingen, da banken per nå ikke kan 

tilrettelegge for slik elektronisk deltagelse. Banken vil derimot arbeide for at elektronisk deltagelse skal være mulig 

på fremtidige generalforsamlinger. 

21. februar 2022 

På vegne av styret i 

Nordic Corporate Bank ASA 

 

 

____________________ 

Cathrine Fegth 

(Styrets leder) 
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Vedlegg:  

 

1. Møteseddel, fullmaktsskjema med og uten stemmeinstruks 

2. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder anvendelse av årsoverskudd 

3. Valgkomiteens innstilling, sak 6 til 9 

4. Fullmakt til kapitalforhøyelse, sak 10 

5. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån, sak 11 

6. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, sak 12 

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer, sak 13 
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Vedlegg 1 

 

 

 

MØTESEDDEL 

 
 

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling i Nordic Corporate Bank ASA den 10. mars 2022 og avgi 

stemme for: 

 

 

_____________________________ egne aksjer og 

 

 

_____________________________ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 

 

 

 

Sted/dato: _____________________________ 

 

 

 

Underskrift aksjeeier: _____________________________ Navn: _____________________________  
(blokkbokstaver)  

 

 

 

 

Møteseddel bes sendt til Nordic Corporate Bank ASA på e-post til ole.tandberg@ncbank.no innen den 8. mars 2022. 

  

mailto:ole.tandberg@ncbank.no
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FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS 

Som eier av __________________________aksjer i Nordic Corporate Bank ASA gir jeg/vi herved  

 

____     Styrets leder  

 

____  _____________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Nordic Corporate 

Bank ASA den 10. mars 2022.  

 

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom 

fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, 

og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.  

 

 

 

Sted/dato: _____________________________ 

 

 

 

Underskrift aksjeeier: _____________________________ Navn: _____________________________  
(blokkbokstaver)  

 

 

 

Fullmakten sendes til Nordic Corporate Bank ASA på e-post til ole.tandberg@ncbank.no innen den 8. mars 2022, 

eller medbringes av fullmektigen på generalforsamlingen den 10. mars 2022. 

 

  

mailto:ole.tandberg@ncbank.no
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FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS 

Som eier av __________________________aksjer i Nordic Corporate Bank ASA gir jeg/vi herved fullmakt med 

stemmeinstruks til: 

 

____     Styrets leder  

 

____  _____________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Nordic Corporate 

Bank ASA den 10. mars 2022.  

 

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom 

fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, 

og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.  

 

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, 

vil dette anses egg 

til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall 

legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av 

instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. 

 

Sak til generalforsamling  For Mot Avstå 

1 Åpning av møte ved styrets leder Cathrine Fegth, og opptak av fortegnelse over 

møtende/deltakende aksjeeiere. 
   

2 Valg av møteleder og valg av én person til medundertegne protokollen    

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden    

4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021, herunder anvendelse av 

årsoverskudd 
   

5 Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2021    

6 Valg av medlemmer til styret    

7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer    

8 Valg av medlemmer til valgkomiteen    

9 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer    

10 Fullmakt til kapitalforhøyelse    

11 Fullmakt til opptak av ansvarlig lån    

12 Fullmakt til opptak av fondsobligasjon    

13 Fullmakt til erverv av egne aksjer    

 

 

Sted/dato: _____________________________ 

 

 

Underskrift aksjeeier: _____________________________ Navn: _____________________________  
(blokkbokstaver)  

 

 

Fullmakten sendes til Nordic Corporate Bank ASA på e-post til ole.tandberg@ncbank.no innen den 8. mars 2022, 

eller medbringes av fullmektigen på generalforsamlingen den 10. mars 2022.  

mailto:ole.tandberg@ncbank.no
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Vedlegg 2  Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2021, herunder anvendelse av årsoverskudd 

 

 

Bankens årsrapport og årsberetning for 2021 er lagt ut på:  www.ncbank.no. 

 

Det vises til Nordic Corporate Bank sin årsrapport for 2021, som inkluderer styrets beretning, resultat, balanse, 

egenkapitaloppstilling, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, herunder anvendelse av årsoverskudd. Styret 

foreslår at det utdeles et utbytte for 2021 på kr 5,00 pr. aksje. 

 

Revisjonsberetning vil gjennomgås av ekstern revisor i møtet. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsregnskapet med noter og årsberetning, herunder styrets forslag om et utbytte for 2021 på kr 5,00 pr. aksje 

godkjennes. 

 

Utbytte tilfaller aksjonærene i Selskapet per 10. mars 2022 (som registrert i aksjeeierregisteret i VPS 12. mars 2022). 

Det vil ikke bli utbetalt utbytte til Selskapets beholdning av egne aksjer (om noen). 

 
 

  

http://www.ncbank.no/
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Vedlegg 3 - Valgkomiteens innstilling 

 

PROTOKOLL FRA VALGKOMITEMØTE I NORDIC CORPORATE BANK ASA 

 

Fredag 10. februar 2022 ble det avholdt møte i valgkomiteen i Nordic Corporate Bank ASA,  

org. nr. 920 232 701.  

 

Deltagere: Christer Kjos (Leder) 

Mette Krogsrud (Medlem) 

Nishant Fafalia (Medlem) 

Nils Andresen (Medlem) 

Tore Hopen (Medlem) 

 

 

Til behandling forelå: 

 

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen i Nordic Corporate Bank ASA 10. mars 2022. 

 

1. Innstilling til valg av medlemmer til styret 

 

Følgende styremedlemmer er på valg i 2022: 

 

Cathrine Fegth (Styreleder)  

Christian Berg (Medlem) 

 

Valgkomiteen har gjennomført samtaler med styrets medlemmer. Cathrine Fegth (Styreleder), Camilla Giesecke (Medlem) 

og Morten Kielland (Medlem) har meddelt at de ønsker å tre ut av styret.  

 

Komiteen har også hatt dialog med bankens største aksjonærer og gjennomført samtaler med en rekke kandidater til styret. 

Valgkomiteen har lagt vekt på at medlemmene skal inneha nødvendig komplementær kompetanse innenfor bank, 

kredittprosesser, anti-hvitvasking, compliance og risikostyring. Styret skal også ha en god balanse ifht. fastsatte regler om 

kjønnsrepresentasjon.  

 

Komiteen har derfor besluttet å innstille på gjenvalg av følgende person til bankens styre for to år som styreleder: 

 

Christian Berg (Styreleder) 

 

Komiteen har besluttet å innstille på valg av følgende person til bankens styre for to år: 

 

Gøril Bjerkan (Medlem) 

 

Komiteen har besluttet å innstille på valg av følgende personer til bankens styre for ett år: 

 

 Kjersti Sanstøl (Medlem) 

 Hanna Öberg (Medlem) 

 

Hvis komiteens innstilling følges vil styret i Nordic Corporate Bank ASA bestå av: 

 

Christian Berg (Styreleder) 

Gøril Bjerkan (Medlem) 

   Kjersti Haugstad Sanstøl (Medlem) 

Hanna Öberg (Medlem) 

Knut Axel Ugland (Medlem) 
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2. Innstilling til godtgjørelse til styret 

Valgkomiteen har vurdert honorarene til bankens styre, og det foreslås ingen endringer i disse. Det innstilles på 

følgende honorarer frem til ordinær generalforsamling i 2023: 

 

Styrets leder: kr. 300.000 

Medlemmer: kr. 200.000 

 

3. Innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen 

Banken skal i henhold til vedtektene § 3-2 ha en valgkomite som velges for inntil to år av gangen.   

 

Følgende medlemmer er på valg i 2022: 

 

Christer Kjos (Leder) 

Nishant Fafalia (Medlem) 

 

Begge har meddelt at de ønsker gjenvalg. Komiteen har derfor besluttet å innstille på at følgende personer 

gjenvelges til bankens valgkomite for to år som medlem og at Mette Krogsrud velges som ny leder av komiteen: 

 

Christer Kjos (Medlem) 

Nishant Fafalia (Medlem) 

 

Hvis komiteens innstilling følges vil valgkomiteen i Nordic Corporate Bank ASA etter dette bestå av: 

 

  Mette Krogsrud (Leder) 

Nishant Fafalia (Medlem) 

Nils Andresen (Medlem) 

Tore Hopen (Medlem) 

Christer Kjos (Medlem) 

 

4. Innstilling til godtgjørelse til valgkomiteen 

Det foreslås at honorarene til valgkomiteen ikke endres. Valgkomiteen vil ha følgende honorarer frem til ordinær 

generalforsamling i 2023: 

 

Valgkomiteens leder:  kr. 10.000 pr. møte 

Medlemmer: kr.  5.000 pr. møte 

 

 

***** 

 

Alle beslutninger var enstemmige.  

 

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble deretter hevet. 

 

 

Oslo, 10 februar 2022 

 

 

____________________________ _________________________ ___________________________ 

Christer Kjos Nishant Fafalia Mette Krogsrud 

Leder Medlem  Medlem 

 

   

 

___________________________ _________________________  

Tore Hopen Nils Andresen   

Medlem Medlem   
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CV  Gøril Bjerkan 

 

Gøril Bjerkan (54 år) har en PhD i rettsvitenskap (UIO), Cand jur/jurist (UIO), Cand oecon/samfunnsøkonom (NHH) og er 

Siviløkonom (NHH). Hun har i dag stillingen som Rådgiver i LO i samfunnspolitisk avdeling.  

 

Hun har tidligere hatt en rekke stillinger i Norges Bank, Universitetet i Oslo samt rådgivning og utredning i hovedsak for 

ulike departementer. Hun er I tillegg spaltist i DN.  

 

Hun innehar i dag verv som nestleder i styret i Narvik Sparebank og styremedlem i Stiftelsen Kirkens Bymisjon. Tidligere 

også fast møtende varamedlem i Hovedstyret i Norges Bank og nøytralt medlem i Rikslønnsnemda mv. 

 

 

 

CV - Kjersti Haugstad Sanstøl 

 

Kjersti Haugstad Sanstøl (46 år) er Cand Jur fra Universitetet i Oslo og advokat. Hun har i dag sitt eget konsulentselskap 

innen rådgivning på compliance mot finanssektoren.  

 

Hun har tidligere vært seniorrådgiver i Finanstilsynet, Compliance og Risk Manager i Pareto Nordic Investment, Clarkson 

Platou Project Sales og i Aeternum management. I tillegg vært advokat i Thommessen. 

 

Hun er i dag styreleder i Nordnet Livsforsikring AS og varamedlem i Sissener AS. 

 

 

 

CV - Hanna Öberg 

 

Hanna Öberg (41 år) har utdannelse som Certified European Financial Analyst (CEFA), Master of Science in Industrial 

s de 

Grenoble, Frankrike. Hun har i dag stillingen som Global Head of Treasury i Klarna Bank AB. 

 

Hun har hatt stilling som Head of Strategy and Capital Management i Länsförsäkringar Bank AB, Economist, Monetary 

Policy Department i Sveriges Riksbank og Analyst, Strategy and Research i Nordea Markets. Hun var også tidligere 

profesjonell håndballspiller.  
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Vedlegg 4  Fullmakt til kapitalforhøyelse 

 

For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å gjennomføre kapitalforhøyelser for å styrke Bankens egenkapital foreslår 

styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om å tildele styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 

10 % gjennom en eller flere emisjoner. For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse 

med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved bruk av 

fullmakten. 

 

Styret foreslår følgende fullmakt: 

 
 

a) I henhold allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller 
flere omganger, med inntil kr 2.251.975. 

 
b) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. 
 
c) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra 

Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2. 
 
d) Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringene kapitalforhøyelsen gjør påkrevd. 
 
e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til neste ordinære generalforsamling, 

men ikke lenger enn til 30. juni 2023. 
 
f) Fullmakten kan ikke benyttes til å gjennomføre emisjoner som medfører at Selskapet kommer i brudd 

med konsesjonsbetingelsene. 
 
g) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. 

 
h) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gitt på ordinær 

generalforsamling 25. mars 2021 ved registrering i Foretaksregisteret. 
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Vedlegg 5  Fullmakt til opptak av ansvarlig lån 

 

Banken må oppfylle de til enhver tid gjeldende kapitalkrav fra myndighetene. Kapitalkravet kan oppfylles med 

egenkapital, fondsobligasjonslån (Tier 1) eller ansvarlig lån (Tier 2). Ved å ta opp ansvarlige lån styrker banken sin 

kapitaldekning for å realisere planlagt vekst i tråd med vedtatt budsjett og ICAAP. For å kunne ta opp ansvarlig lån, 

foreslår derfor styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lån på inntil kr 100 millioner. Denne fullmakten 
løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2023. Endelig opptak av 
ansvarlig lån skal besluttes av styret.» 

 
Tilbakebetaling og innfrielse av ansvarlig kapital forutsetter samtykke fra Finanstilsynet, og styret vil innhente slikt 

samtykke skulle tilbakebetaling og innfrielse bli aktuelt. 
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Vedlegg 6 - Fullmakt til å utstede fondsobligasjonslån 

 

Banken må oppfylle de til enhver tid gjeldende kapitalkrav fra myndighetene. Kapitalkravet kan oppfylles med 

egenkapital, fondsobligasjonslån (Tier 1) eller ansvarlig lån (Tier 2). Ved å utstede fondsobligasjonslån styrker Banken 

sin kapitaldekning for å realisere planlagt vekst i tråd med vedtatt budsjett og ICAAP. For å kunne utstede 

fondsobligasjonslån, foreslår derfor styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til utstedelse av fondsobligasjonslån på inntil kr 100 millioner. Denne 
fullmakten løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2023. Endelig 
utstedelse av fondsobligasjonslån skal besluttes av styret.» 

 

Tilbakebetaling og innfrielse av fondsobligasjonslån forutsetter samtykke fra Finanstilsynet, og styret vil innhente 

slikt samtykke skulle tilbakebetaling og innfrielse bli aktuelt. 
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Vedlegg 7 - Fullmakt til erverv av egne aksjer 

 

Styret vil i 2022 vedta et incentivprogram for fast ansatte i banken, hvor utdeling vil være i form av aksjer og/eller 

syntetiske tegningsretter i Nordic Corporate Bank ASA. Formålet med incentivprogrammet er å motivere og skape 

lojalitet ved at de ansatte blir deleiere i banken. For å legge til rette for slik tildeling foreslår styret at 

generalforsamlingen fatter følgende vedtak om styrefullmakt til å erverve egne aksjer: 

 

«I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve inntil 100.000 
egne aksjer. 

 
Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan bare benyttes til salg og overdragelse til fast ansatte i Selskapet 
som ledd i bankens incentivprogram godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, 
skal være henholdsvis kr 100 og kr 180. 

 
Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2023. 

 
Det forutsettes at tilbakekjøp ikke medfører at banken kommer i brudd med konsesjonsbetingelsene og at 
bruk av fullmakten er godkjent av Finanstilsynet jf. finansforetaksloven § 10-5 (3). 
 
Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt til erverv av egne aksjer gitt på ordinær generalforsamling 25. 
mars 2021 ved registrering i Foretaksregisteret.». 

 


