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PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC CORPORATE BANK ASA 

 

Den 10. mars 2022 kl. 16:00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Nordic Corporate Bank ASA, org nr 920 232 

701 ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Inkognitogata 8 i Oslo. 

 

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Cathrine Fegth. 

 

Til behandling forelå: 

 

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

MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEEIERE 

Etter at fremmøte var registrert og opptalt, opplyste Cathrine Fegth at 28 stemmeberettigede aksjonærer, 

som representerte personlig og med fullmakt til sammen 2.497.598 aksjer tilsvarende 55,45 % av aksjene, 

var til stede.  

 

Fortegnelse over de møtende følger vedlagt.  

 

 

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

Cathrine Fegth ble valgt til møteleder. Malin Engebakken ble valgt til å undertegne protokollen sammen 

med møteleder. 

 

Beslutningen var enstemmig. 

 

 

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

Det ble opplyst at innkalling var sendt samtlige aksjonærer den 21. februar 2022 og at innkalling med 

vedlegg ble publisert på bankens hjemmeside samme dato.  

 

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent og 

møteledere erklærte generalforsamlingen for lovlig satt. 

 

Beslutningen var enstemmig. 

 

 

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2021, HERUNDER ANVENDELSE 

AV ÅRSOVERSKUDD 

Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 og styrets forslag om et utbytte på kr 5,00 pr. aksje ble 

gjennomgått av Daglig leder Erling Astrup.  

 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende 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).» 
 

Beslutningen var enstemmig. 
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5 FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2021 

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelsen til revisor til kr 650.000 med tillegg av merverdiavgift for 2021. 

 

Beslutningen var enstemmig. 

 

 

6 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET 

Cathrine Fegth redegjorde for valgkomiteen innstilling av 10. februar 2022. Generalforsamlingen fattet 

deretter følgende vedtak: 

 

Følgende person gjenvelges til bankens styre for to år som styreleder: 

 

Christian Berg (Styreleder) 

 

Følgende person velges til bankens styre for to år: 

 

Gøril Bjerkan (Medlem) 

 

Følgende personer velges til bankens styre for ett år: 

 

 Kjersti Sanstøl (Medlem) 

 Hanna Öberg (Medlem) 

 

Styret i Nordic Corporate Bank ASA vil etter dette bestå av: 

 

Christian Berg (Styreleder) 

Gøril Bjerkan (Medlem) 

Kjersti Haugstad Sanstøl (Medlem) 

Hanna Öberg (Medlem) 

Knut Axel Ugland (Medlem) 

 

Beslutningene var enstemmige. 

 

 

7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER 

Cathrine Fegth redegjorde for valgkomiteen innstilling av 10. februar 2022. Valgkomiteen hadde ikke 

innstilt på endring i honorarene til styret.  

 

Generalforsamlingen vedtok deretter at styrets medlemmer skal motta følgende honorar for sitt arbeid frem 

til neste ordinære generalforsamling i 2023: 

 

Styrets leder: kr 300.000 

Medlemmer: kr 200.000 

 

Beslutningen var enstemmig. 

 

 

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN 

Cathrine Fegth redegjorde for valgkomiteens innstilling av 10. februar 2022. Generalforsamlingen fattet 

deretter følgende vedtak: 

 

Følgende personer gjenvelges til bankens valgkomite for to år som medlem og at Mette Krogsrud velges som 

ny leder av komiteen: 
 

Christer Kjos (Medlem), gjenvalg for to år 

Nishant Fafalia (Medlem), gjenvalg for to år 
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Valgkomiteen i Nordic Corporate Bank ASA vil etter dette bestå av: 

 

Mette Krogsrud (Leder) 

Nishant Fafalia (Medlem) 

Nils Andresen (Medlem) 

Tore Hopen (Medlem) 

Christer Kjos (Medlem 

 

Beslutningene var enstemmige. 

 

 

9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER 

Cathrine Fegth redegjorde for valgkomiteens innstilling av 10. februar 2022. Valgkomiteen hadde innstilt på 

at honorarene til valgkomiteen ikke endres.  

 

Generalforsamlingen besluttet deretter at valgkomiteens medlemmer skal motta følgende honorar for sitt 

arbeid frem til neste ordinære generalforsamling i 2023: 

 

Valgkomiteens leder:  kr 10.000 pr. møte 

Medlemmer:  kr  5.000 pr. møte 

 

Beslutningen var enstemmig. 

 

 

10 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE 

Daglig leder redegjorde for styrets forslag om styrefullmakt til å utvide aksjekapital med inntil 10 % av 

aksjekapitalen gjennom en eller flere emisjoner. 

 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: 

 

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.» 

 

Beslutningen ble vedtatt med 2.431.598 stemmer mot 66.000 stemmer. 
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11 FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN 

Daglig leder redegjorde for styrets forslag om å tildele styret fullmakt til å kunne ta opp ansvarlig lån. 

 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 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.» 

 

Beslutningen var enstemmig. 

 

 

12 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON 

Daglig leder redegjorde for styrets forslag om å tildele styret fullmakt til å kunne utstede 

fondsobligasjonslån 

 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 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.» 
 

Beslutningen var enstemmig. 

 

 

13 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER 

Daglig leder redegjorde for styrets forslag om å tildele styret fullmakt til å erverve egne aksjer. 

 

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: 

 

• «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.» 
 

Beslutningen var enstemmig. 

 

 

*** 
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Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet. 

 

*** 

 

______________________________ ________________________ 

Cathrine Fegth (Møteleder) Malin Engebakken (Medundertegner) 

 

 

 

Bilag 

Fortegnelse og antall stemmeberettigede personer representer på generalforsamlingen 


