Policy for utbytte
Nidaros Sparebank

Vedtatt av bankens styre 13. august 2019
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FORMÅL
Nidaros Sparebank har som mål å forvalte bankens kapital og ressurser på en måte som gir
egenkapitalbeviseierne en tilfredsstillende langsiktig avkastning. Banken har som målsetting å levere
konkurransedyktig avkastning i forhold til sammenlignbare sparebanker.
Dette dokumentet er vedtatt for å sikre at banken etterlever gjeldende forskrifter for beregning og utbetaling
av utbytte.
Policyen skal gjennomgås årlig av styret i banken.

UTBYTTEBEREGNING
Styret skal avgjøre om det er grunnlag for å utbetale utbytte og vedta utbyttets størrelse. Bankens
årsoverskudd vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondskapitalen i samsvar med
egenkapitalbeviseiernes andel av bankens egenkapital.
Ved fastsettelse av størrelsen på utbytte vil det bli tatt hensyn til bankens soliditet og hva som er forenlig
med god forretningsskikk. Utbytte skal alltid være innenfor vedtatte lovverk.
Banken ønsker å ligge på en kontantandel av egenkapitalbeviseiernes utbytte på 60-80%, men det skal tas
hensyn til at banken skal være tilstrekkelig kapitalisert. Den delen av utbytte som ikke blir utbetalt til
egenkapitalbeviseierne skal tilfalle utjevningsfondet eventuelt utgjøre annen eierandelskapital.
Innenfor gjeldende lovverk og hensyntatt bankens kapitaldekning står styret fritt til å disponere
utjevningsfondet for å opprettholde utbytte på eierandelskapitalen.
Det skal ikke gis noen form for forsikringer om at utbytte blir fastsatt for bestemte år. Det skal heller ikke gis
noen forsikringer om at fastsatt utbytte blir i henhold til utbytteforholdet i første avsnitt.
Banken legger vekt på at forholdet mellom grunnfondskapitalen og eierandelskapitalen ikke endres vesentlig
med mindre banken gjennomfører emisjon.

UTBETALING AV UTBYTTE
Utbytte skal utbetales i form av kontanter og vil bli utbetalt i norske kroner.
Utbytte kan kun utbetales i den grad bankens egenkapital og likviditet etter utbetalingen anses som
forsvarlig.
Banken er underlagt krav til kapitaldekning. I henhold til lov om finansforetak og finanskonsern av 10. april
2015 nr. 17 (finansforetaksloven), kan ikke banken utbetale utbytte som ville føre til at banken ikke oppfyller
gjeldende krav til kapitaldekning.
Utbetaling av utbytte vil bli betalt via VPS og DNB er bankens VPS-kontofører.
Utbytte utbetales etter at forstanderskapet har godkjent årsregnskapet. Banken tilstreber å utbetale utbytte i
mars.
Det er ikke lovkrav om tidsfrist for opphør av rett til utbytte. Banken vil praktisere en foreldelsesfrist på tre år
fra datoen da en forpliktelse er oppstått.
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