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Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA 

 
 
 

Oslo, 2. mars 2017 

 
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA,  

den 23. mars 2017, kl. 16.00 

i bankens lokaler i Dronning Mauds gate 3 i Oslo. 

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, jf. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd. 

Følgende saker vil bli behandlet: 

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 

2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger 

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder anvendelse 
av årsoverskudd  

5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte 

6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2016  

7. Valg av medlemmer og varamedlem til styret  

8. Valg av medlemmer til valgkomiteen 

9. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte  

10. Retningslinjer for valgkomiteen 

11. Fullmakt til erverv av egne aksjer 

12. Fullmakt aksjeemisjon ifb. incentivprogram for ansatte 

 

Pareto Bank ASA har en aksjekapital på kr 703.436.256 fordelt på 58.619.688 aksjer à NOK 12, 
fullt innbetalt. Hver aksje gir rett til én stemme på bankens generalforsamlinger. Banken eier ingen 

egne aksjer pr. 2. mars 2017. 
 
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 én rådgiver og gi denne talerett. 

• Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør 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, 
herunder om virksomheten i andre selskaper som banken deltar i, 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 under de saker generalforsamlingen skal 

behandle. 
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Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes melde seg på via VPS eller sende inn 
vedlagte påmeldingsskjema/møteseddel (vedlegg 1) til DNB Bank ASA (genf@dnb.no) innen 21. 

mars 2017 Kl. 16.00.  

Aksjonærer kan avgi forhåndsstemme eller avgi fullmakt med eller uten stemmeinstruks i VPS 
innen 21. mars 2017 kl. 16.00. Forhåndsstemme eller fullmakt kan også avgis ved å sende inn 

vedlagte fullmaktsskjema (vedlegg 1) til DNB BANK ASA (genf@dnb.no) innen samme frist. 

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. 

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på bankens internettside www.paretobank.no  

Etter vedtektene § 5-1 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene, med 
unntak for vedlegg 1. Innkalling med vedlegg 1-7 er tilgjengelig på bankens internettside 
www.paretobank.no. Enhver aksjonær kan dog kreve at de øvrige vedlegg sendes vederlagsfritt til 

vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt disse dokumentene, kan 
henvendelse rettes til banken på telefon: 24028119, eller ved å sende en forespørsel pr. e-post til 
even.wahl@paretobank.no  

 
Oslo, 2. mars 2017 

for styrets leder Åsmund Skår 

 
 

___________________________ 
Tiril Haug Villum 

Administrerende direktør 
 
 

Vedlegg til innkallingen: 
1. Påmeldingsskjema/møteseddel og fullmaktsskjema 
2. Årsregnskap og årsberetning for 2016 (www.paretobank.no) 
3. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (www.paretobank.no) 
4. Valgkomiteens innstilling (www.paretobank.no)  
5. Retningslinjer for valgkomiteen (www.paretobank.no)  
6. Fullmakt til erverv av egne aksjer (www.paretobank.no)  
7. Fullmakt aksjeemisjon ifb. incentivprogram til ansatte (www.paretobank.no) 
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Vedlegg (i) Møteseddel og fullmaktsskjema 

 Ref.nr.:                            Pinkode:  
 
 
GENERALFORSAMLING I PARETO BANK ASA 
23.03.2017 
 
 

 
 
 
Dersom aksjeeier er et selskap,  
oppgi navnet på personen som representerer selskapet:  __________________________________________________ 

            Navn på aksjonær eller person som representerer selskapet 
          (Ved fullmakt benyttes blanketten under)  

 
MØTESEDDEL 
Undertegnede vil delta på generalforsamling den 23.03.2017 og avgi stemme for:  
 
  antall egne aksjer  
  andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 
I alt for  Aksjer 
  
 
Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 21.03.2017  kl. 16.00.  
Påmelding kan foretas elektronisk via Investortjenester, på e-post til genf@dnb.no eller per post til postadresse:  
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 
 
For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.  
 
 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
  (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) 
 
 

 
 
 
FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS  Ref.nr.:  Pinkode:  
 
Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til neste side.  
 
Dersom De selv ikke kan møte på generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger.  
 
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 21.03.2017 kl. 16.00. 
Fullmakten kan sendes elektronisk via Investortjenester, per e-post til genf@dnb.no eller per post til postadresse:  
DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.  
 
Undertegnede: __________________________________ 
gir herved (sett kryss): 
 
 

 
Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller 

 
 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme i PARETO BANK ASAs generalforsamling 23.03.2017 for mine/våre aksjer. 
 
 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
  (Undertegnes kun ved fullmakt)   



 

 

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS  Ref.nr.:  Pinkode:  
 
Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger. 
Fullmakten må være datert og signert. 
 
Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 21.03.2017 kl. 16.00. 
Fullmakten kan sendes elektronisk via Investortjenester, per e-post til genf@dnb.no eller per post til postadresse: DNB Bank 
ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.  
  
Undertegnede: __________________________________ 
gir herved (sett kryss på én): 
 
 

 
Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller 

 
 

 
__________________________________ 

 (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 
fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling i Pareto Bank ASA den 23.03.2017 for mine/våre aksjer.  
 
Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som 
en instruks om å stemme ”for” forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg 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.  
 

Agenda generalforsamling 2017  For Mot Avstå 

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen    

2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger    

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden    

4. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder anvendelse av 
årsoverskudd 

   

5. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte    

6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2016    

7. Valg av medlemmer og varamedlem til styret    

8. Valg av medlemmer til valgkomiteen    

9. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte    

10. Retningslinjer for valgkomiteen    

11. Fullmakt til erverv av egne aksjer    

12. Fullmakt aksjeemisjon ifb. incentivprogram for ansatte     

 
 
 
 
 
 
Sted Dato Aksjeeiers underskrift 
  (Undertegnes kun ved fullmakt)   



Vedlegg (ii) til innkallingen 

Årsregnskap og årsberetning for 2016 

Se egen link på www.paretobank.no  
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Vedlegg (iii) til innkallingen 

STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL 
LEDENDE ANSATTE 
 
Styret i Pareto Bank har avgitt en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til 
ledende ansatte m.v. i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Retningslinjene skal fremlegges for 
generalforsamlingen.  

 
Veiledende retningslinjer for det kommende regnskapsåret 
Pareto Banks retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til administrerende direktør og øvrig 
ledelse skal understøtte bankens strategi. Styrets godtgjørelsesutvalg utgår fra det samlede styret 
til enhver tid. Godtgjørelsesutvalget innstiller i saker som omhandler godtgjørelse i 
overensstemmelse med forskrift om godt-gjørelsesordninger i finansinstitusjoner m.v. 

 
Styret legger til grunn at administrerende direktør skal ha konkurransedyktig lønn og øvrige 
betingelser. Godtgjørelse og betingelser skal ikke være egnet til å skade Pareto Banks omdømme.  

 
Administrerende direktør fastsetter godtgjørelsen til ledende ansatte i banken i samråd med styrets 
leder. Pareto Bank er en spesialbank med høye krav til spesialkompetanse hos de ansatte. Lønn 
fastsettes derfor utfra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser innenfor bankens 

fokusområder. Lønnen skal bidra til at Pareto Bank trekker til seg og beholder ledende ansatte med 
ønsket kompetanse og erfaring. 
 
Naturalytelser kan tilbys ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med 
den ansattes funksjon i banken eller er i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene skal ikke være 
vesentlige i forhold til den ansattes grunnlønn. 
 

Variabel godtgjørelse til ledende ansatte kan gis etter forskrift om godtgjørelsesordninger 
finansinstitusjoner m.v. basert på konkret resultatoppnåelse og diskresjonær vurdering. Ordningen 
skal være resultatavhengig uten å være risikodrivende, og ordningen skal ikke være egnet til å 
skade Pareto Banks omdømme.  
 
Pensjonsordning og eventuell avtale om sluttvederlag og lignende skal sees i sammenheng med 

øvrig godtgjørelse. Pensjonsordning og sluttvederlag må ikke i sine ulike komponenter eller i sum 
være egnet til å skade Pareto Banks omdømme. Ledende ansatte er tilsluttet den alminnelige 
pensjonsordningen for ansatte i Pareto Bank ASA. Pensjonsalder er 67 år. 
 
Retningslinjer for aksjer, tegningsretter, opsjoner m.v. for det kommende regnskapsåret  
Det er et ønske at administrerende direktør, ledende ansatte og øvrige ansatte eier aksjer i 
banken. Administrerende direktør og ledende ansatte gis på lik linje med øvrige ansatte i banken 

adgang til å delta i et aksjekjøpsprogram for ansatte. For 2017 gjelder også en ordning om 
overskuddsdeling for alle ansatte, med unntak for ansatte med kontrollansvar. Ordningen er 
resultatbasert og variabel godtgjørelse utbetales i form av aksjer i Pareto Bank.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til 

ledende ansatte i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a.  
 
Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for ledelønnsfastsettelse for det 

kommende regnskapsåret. Generalforsamlingen godkjenner de aksjebaserte godtgjørelser for det 
kommende regnskapsåret. 
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Vedlegg (iv) til innkallingen 

 

 

PROTOKOLL FRA VALGKOMITEMØTE 

PARETO BANK ASA 
 

Den 28. februar 2017 ble det avholdt møte i valgkomiteen i Pareto Bank ASA.  

 

Til stede var: Petter Borg (leder) 

Jon Sandberg 

Iselin Tanke Berg (ansatte medlem)  

  

 

Til behandling forelå: 

 

  VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I PARETO BANK ASA  
23. MARS 2017 
 

 Innstilling vedrørende valg av medlemmer til styret 

Følgende er på valg i 2017: 

   Carl Erik Steen, styremedlem 

   Camilla Wahl, styremedlem 

 
Wahl stiller til gjenvalg. Valgkomiteen har søkt en erstatter til Steen som styremedlem og 
til Spone som varamedlem. Spone ble på ekstraordinær generalforsamling 24. november 
2016 valgt som ordinært styremedlem. Valgkomiteen har vurdert innspill fra større 

aksjonærer, vurdert styrets samlede kompetanse og foretatt intervjuer av aktuelle 
kandidater.  

 
Komiteen har besluttet å innstille på følgende personer som aksjonærvalgte 
styremedlemmer: 

 
Camilla Wahl gjenvelges som styremedlem for 2 år 

Espen Lundaas, velges som styremedlem for 2 år 

Peter Ditlef Knudsen, velges som varamedlem for 2 år 

 
I tillegg er ansattes representant til styret Lena Krog på valg. Ansattes representanter 
velges av og blant de ansatte. Lars Christian Bjørge ble valgt som ansattes representant 
for 2 år.  
 
Styret i Pareto Bank ASA vil etter dette bestå av: 

 

Åsmund Skår, styrets leder  

Brita Eilertsen, styrets nestleder  

Camilla Wahl, styremedlem 

Per Kristian Spone, styremedlem 

Espen Lundaas, styremedlem 

Lars Christian Bjørge, ansattes representant 
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Peter Ditlef Knudsen, varamedlem 

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen, varamedlem 

Mariann Heggelien, ansatte varamedlem  

Katharina Hernæs, ansatte varavaramedlem  

 

Innstilling vedrørende godtgjørelse til tillitsvalgte 
 
Valgkomiteen har vurdert honorarene til bankens tillitsvalgte. Valgkomiteen foreslår å 
endre honorar til styret som angitt nedenfor. 
 
Styrets medlemmer vil ha følgende honorarer (tidligere honorar i parentes): 
 

Styreleder NOK 350.000 pr. år (NOK 350.000) 
Nestleder NOK 300.000 pr. år (NOK 290.000) 
Medlemmer NOK 250.000 pr. år (NOK 225.000) 
Styremøter utover 12 fysiske møter i året NOK 10.000 pr. møte (NOK 0) 

Ansattes styremedlem NOK 0 pr. år 
Varamedlemmer NOK 10.000 pr. møte (NOK 7.500) 

Ansattes varamedlemmer NOK 0 pr. møte 
 
 
Innstilling vedrørende valg av medlemmer til valgkomiteen 

Pareto Bank skal i henhold til vedtektene § 3-1 ha en valgkomite som velges for ett år av 
gangen. Samtlige medlemmer er på valg.  

Valgkomiteen innstiller derfor følgende:  

Petter Borg, gjenvelges som valgkomiteens leder for 1 år 
Jon Sandberg gjenvelges som medlem for 1 år 
Kristian Kolberg, velges som varamedlem for 1 år 

 
I tillegg er ansattes medlem og varamedlem til valgkomiteen på valg. Ansattes 
representanter velges av og blant de ansatte. Tine Baastad Ludvigsen ble valgt til medlem 

og Erik Abrahamsen ble valgt til varamedlem. 

 

Innstilling vedrørende godtgjørelse til valgkomiteen 
 
Banken følger Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse etablert av NUES. Det 
er anbefalt av NUES at selskaper har valgkomité. Banken har fulgt slik anbefaling siden 
oppstart og valgkomiteen er vedtektsfestet.  

 
Valgkomiteens medlemmer har ikke mottatt honorar for sitt arbeid de siste årene. 
Bankens aksje ble i 2016 notert på Oslo Børs, og det er naturlig nå å følge 
markedspraksis hva gjelder honorarer. Det foreslås derfor at valgkomiteens medlemmer 
får etterbetalt honorar for sitt arbeid for 2016 etter følgende satser:  
 
Valgkomiteens leder NOK 30.000 fast + NOK 5.000 pr. oppmøte.  

Eksternt medlem NOK 15.000 fast + NOK 5.000 pr. oppmøte. 
Ansattes medlem NOK 0. 

 
Videre foreslås at det for 2017 innføres følgende honorar til valgkomiteens medlemmer:  
 
Valgkomiteens leder NOK 30.000 fast + NOK 5.000 pr. oppmøte.  
Eksternt medlem NOK 15.000 fast + NOK 5.000 pr. oppmøte. 

Ansattes medlem NOK 0. 
 

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet. 
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Oslo, 28. februar 2017 

 

_________Sign.___________________ ___________Sign.__________________ 
Petter Borg, leder 

 
 

Jon Sandberg 
 

 
 

________Sign._____________________ 
Iselin Tanke Berg 

  

 





 
 

Ferncliff TIH II AS, Sjølyst plass 2, 0278 Oslo, Norway - Tlf. (+47) 23014900, Fax. (+47) 23014901 - Org.nr. 914 048 419 

   

 
 

CV AND DIRECTORSHIP FOR ESPEN LUNDAAS 
 
 

Espen Lundaas 
Chief Financial Officer 

 

 

Mr Lundaas has served various positions in the Ferncliff Group since 1999. Mr Lundaas 
has extensive corporate and board experience, including M&A, IPO, and has also been 
instrumental in strategy and business development processes in portfolio companies 
acquired by the Ferncliff Group. Mr Lundaas has broad offshore and shipping experience, 
both from engagement in SD Standard Drilling Plc and through investments in the 
Ferncliff Group. Mr Lundaas has extensive experience related to financial reporting, 
including both NGAAP and IFRS.  He holds a Master of Business and Economics from the 
Norwegian School of Management with major in finance (1997-2001). 
 

 Ferncliff is a private owned investment company established in 1995. Since the beginning 
Ferncliff has been involved in a number of business segments world-wide, including 
energy, renewables, engineering, oil service, shipping, debt collection, mezzanine 
financing and restructuring and financing of international businesses. 
 

 

Corporate positions as of February 2017: 
 

Chairman: 
 
 
 
Board 
member: 
 
CEO: 
 
Interim CFO 

Ferncliff Maris AS, Bygdøynesveien 33-37 AS, EL Investment AS, Ferncliff Property AS, Ferncliff 
Invest AS, Strata Marine & Offshore AS, Saga Agnes AS, Saga Julie AS, Saga Chelsea AS, Saga Unity 
AS, Thorvald Erichsensvei Eiendom AS  
 
Vallhall Fotballhall AS, Vallhall Fotballhall Drift AS, Vallhall Fotballhall KS, AS Simask, Dasut AS, 
Gardermoen Media AS, Allum Holding AS 
 
Saga Tankers ASA, Ferncliff Maris AS, AS Simask,  
 
S.D Standard Drilling Plc 

 

Former directorships: 
 

Chairman: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Board 
member: 
 
 

Ferncliff Eiendomsutvikling AS, Ferncliff DAI 1 AS, Akland Eiendom AS, Akland Property, Avis 
Forlaget AS, Curare Invest AS, Ferncliff DAI 2, Ferncliff DAI 3, Ferncliff DAI 4, Ferncliff DAI 5, Ferncliff 
DAI 6, Ferncliff DAI 7, Ferncliff DAI 8, Ferncliff DAI 9, Ferncliff DAI 10, Ferncliff DAI 11, Ferncliff DAI 
12, Ferncliff DAI 13, Ferncliff DAI 14, Ferncliff DAI 15, Forlaget Libriarte AS, Hegdehaugsveien 25 
AS, Jetfly IIAS, Kullerød Eiendomsinvest AS, Singapore Drilling, Standard Investering II AS, Tycoon 
Trading 1 AS, Tycoon Trading 2 AS, Tycoon Trading 3 AS, Tycoon Trading 6 AS, Tycoon Trading 7 
AS, Tycoon Trading 8 AS, Tycoon Trading 9 AS, Tycoon Trading 10 AS,  Unionen 2 AS, Unionen 4 AS, 
Unionen 5 AS, Unionen AS, Viper Invest AS, Bygdøynesveien 25 AS 
 
Allum Holding AS, Ricin Invest AS, Gardermoen Media AS, Basefarm AS, Curare Invest AS, Ferncliff 
Management AS, Standard Drilling ASA, Strata AS, Televekst AS,  
Ferncliff Drilling ASA, Ferncliff Management AS, Hegdehaugsveien 25 AS, Media Holding ASA, 
Strata AS, Sucra AS, Televekst AS 

 



CV – PETER DITLEF KNUDSEN  

Adresse Båstadryggen 11 c, 1387 Asker 
E-post peterdknudsen@gmail.com 

Telefon +47 91326374 
Født 11. juli, 1957 

Sivilstand Gift med Hilde Knudsen, 3 voksne barn  

NØKKELKVALIFIKASJONER 

 Leder-erfaring fra bank, shipping og finansieringsvirksomhet. 

 Bred kompetanse fra finansielle restruktureringer og endringsprosesser.    

 Styrearbeid i børsnotert(e) rederier, eiendomsselskap og investeringsselskap. 

 Analytisk, forhandlingsvant og løsningsorientert.  

 Stort nettverk innen shipping (og finans).  

 Kommersiell forståelse og pro-aktiv innstilling.  

 Omgjengelig, inkluderende og teamorientert  

 Nøktern og lojal.   
 

ARBEIDSERFARING 

1980-1982 Garanti-instituttet for Eksportkreditt.  
Konsulent – Skipseksport. 

1982-1987 Den norske Creditbank (DnC), Sousjef Shipping/Offshore, trainee opphold i New York. 

1987-1989 

                1989-1993      

                1993-2007 

       

                 2007-2008 

                 2008-2012            

 

                2011 – 2017  

     

     2012 -  

Jøtun Fonds (datterselskap av DnC) – Corporate Finance medarbeider. 

Stemoco Shipping AS – Skipsmegler og partner – kjøp & salg 

Christiania Bank og Kreditkasse (CBK) / Nordea  – Banksjef Shipping & Offshore. 
Utenlandsopphold I Seattle (avvikling av CBK’s virksomhet i Seattle – salg av 
låneportefølje, nedbemanning - 1994/95). Seksjonsansvarlig i Shipping/Offshore avd.                                                                                    
Nordea Bank Singapore, General Manager (leder av Nordea’s kontor 2007/2008)   

Adm. Dir. Camillo Eitzen & Co ASA. (styremedlem i Eitzen Chemical og  Eitzen Maritime 
Services ASA – ”EMS”).  Konstituert Adm. Dir. i EMS fra 6/2011 – 10/2011. 

 Styremedlem Uglands Rederi AS, Grimstad og American Shipping Company ASA, Oslo 
diverse styreverv. Styreleder i Rem Offshore ASA 5/2012 til 5/2016  

 

Daglig leder og partner i NorthCape Capital AS, Oslo – rådgivning og prosjektutvikling. 

 

 

UTDANNING 

 

 

1974-1977 Handelsakademiet, Oslo 



 

1977-1978 

1979 

Militærtjeneste – Sersjantkurs Feltartilleriet. 

Arizona State University (MBA) – Tempe, Arizona.  

             Diverse leder-utviklingskurs i Nordea. 
 

SPRÅK (I TILLEGG TIL NORSK) 

Engelsk Meget godt skriftlig og flytende muntlig 

Spansk Godt skriftlig og muntlig 

  

REFERANSER 

Oppgis  ved forespørsel. 

  
 

 

 







CV	Kristian	Kolberg	
	
	
	
Personalia	
	
Navn:	 	 Kristian	Kolberg	
Født:	 	 18.11.1969	i	Oslo	
Nasjonalitet:	 Norsk	
	
	
	
Utdannelse	
	
• Siviløkonom,	Handelshøyskolen	BI,	Finans,	Sandvika	 	 	 1992-1996	
• Befalsskolen	for	Feltartilleriet,	Haslemoen	 	 	 	 1990-1991	
• Studfag,	Wang	Handelsskole,	Oslo	 	 	 	 	 1989-1990	
	
	
Erfaring	
	
• Kolberg	Motors,	Finansdirektør	 	 	 	 	 	 2005-	
• Kolberg	Holding	AS,	Adm.	dir.	 	 	 	 	 	 2005-	
• Multiplikator	AS	(pt.	KK	Motor	Invest	AS),	Adm.	dir.	 	 	 2005-	
• Hyundai	Auto	Norge	AS,	Salgs-	og	markedsdirektør	 	 	 2002-2005	
• Hyundai	Auto	Norge	AS,	Produktsjef	 	 	 	 	 1996-2002	
• MCL	Group	Ltd.,	Management	trainee	 	 	 	 	 1992	
• Befalsskolen	for	Feltartilleriet,	instruktør	og	kullbefal	 	 	 1991	
	
	
Styreverv	
	
• Kolberg	Motors	AS,	Styreleder	 	 	 	 	 	 2012-	 	 	
• Kolberg	Holding	AS,	Styremedlem	 	 	 	 	 2005-	 	 	
• Multiplikator	AS	(pt.	KK	Motor	Invest	AS),	Styreleder	 	 	 2005-	 	
• Kampens	Lagerhaller	AS,	Styremedlem	(vara)	 	 	 	 2006-	
• Foreningen	Ensjøbyen,	Styreleder	 	 	 	 	 2015-	 	
• Foreningen	Ensjøbyen,	Styremedlem	 	 	 	 	 2011-2015	 	
• NAF	Asker	&	Bærum,	Styremedlem	 	 	 	 	 1992-1994	
	
	
Språk	
	
• Engelsk,	skriftlig	og	muntlig	
• Fransk,	skriftlig	og	muntlig	
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Vedlegg (v) Retningslinjer for valgkomiteen 

  

Rutine: 1.5 Retningslinjer for valgkomiteen Pareto Bank ASA 
Første gang etablert: 20.04.2016  
Gjeldende fra: 23.03.2017 
Versjon: 1.0 
Utarbeidet av: Even Wahl 
Godkjent av: Generalforsamlingen, 23.03.2017 

 
Oppdateringskriterier: Retningslinjene skal oppdateres ved behov. 
 
 

 
 

1.  Mandat 

Valgkomiteen avgir sin innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærenes representanter i 

styret, og honorar til styrets medlemmer. 

Valgkomiteen avgir også sin innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer og leder av 

valgkomiteen og om honorar til valgkomiteens medlemmer. 

 

2. Sammensetning, valg og godtgjørelse 

Valgkomiteen består av til sammen tre medlemmer, hvorav to medlemmer skal være aksjeeiere eller 

representanter for aksjeeiere, og ett medlem skal velges av og blant de ansatte. Det skal velges ett 
varamedlem for de aksjonærvalgte medlemmene og ett varamedlem for ansattemedlemmet.  

Flertallet av valgkomiteen bør være uavhengige av styret og ledende ansatte. Minst ett medlem 
bør ikke være medlem av styret og maksimalt ett medlem bør være styremedlem og bør da ikke 
stille til gjenvalg til styret. Daglig leder eller andre ledende ansatte bør ikke være medlem av 
valgkomiteen. 

Valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges for ett år ad 

gangen.  

Valgkomiteens kostnader bæres av banken. 
 

3. Saksbehandlingsregler 

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst to medlemmer er tilstede. Er 
et medlem forhindret fra å delta, skal varamedlem innkalles.  

Valgkomiteen holder møter så ofte som det anses nødvendig. Møter i valgkomiteen avholdes etter 
innkalling fra lederen, og dessuten når to eller flere medlemmer, styrelederen eller administrerende 
direktør ber om det. 

Fra komiteens møter skal det føres protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer. 
Komiteen skal til sine møter få seg forelagt ajourført aksjonærregister. 

Valgkomiteen bør ha kontakt med aksjonærer, styret og den daglige ledelsen.  

Etter egen vurdering innhenter komiteen de opplysninger fra administrasjonen eller andre personer, 
som den anser relevante. Komiteen kan benytte eksterne rådgivere. Valgkomiteen bør i sitt arbeid 
gjøre aktive søk mot aksjonærfellesskapet og forankre sin innstilling hos de største aksjonærene.  

Styrelederen og administrerende direktør skal, uten å ha stemmerett, innkalles til samtaler med 
valgkomiteen før komiteen avgir sin endelige innstilling. 
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Valgkomiteen bør i etterkant av nominasjonsprosessene foreta en egenevaluering av sitt arbeid og 
mandat. 

4. Valgkomiteens vurderinger 

 
Valgkomiteen utarbeider kriterier for utvelgelse av kandidater til valgkomité og styret. Ved forslag 
på medlemmer til valgkomité og styret bør det i samsvar med prinsipper for god eierstyring og 
selskapsledelse legges vekt på at hensynet til aksjonærfellesskapets interesser og at selskapets 
behov for kompetanse, kapasitet og mangfold blir ivaretatt.  
 
Valgkomiteen skal hensynta bankens vedtekter og relevante lovkrav for sammensetningen av 

bankens styre, herunder finansforetakslovens krav til et allsidig og sammensatt styre og at 
styreleder og minst to tredeler av styret ikke skal være ansatt i banken eller i selskap i samme 
konsern. For utvelgelse av medlemmer til styret skal komiteen hensynta reglene om 
kjønnsrepresentasjon i allmennaksjeloven § 6-11a. 
 
Bankens godtgjørelsesutvalg, revisjonsutvalg og risikoutvalg utgår fra styret. Valgkomiteen skal i 
sin vurdering ta hensyn til at minst ett styremedlem skal ha kvalifikasjoner innen regnskap og 

revisjon. Det stilles ikke krav til formalkompetanse. I tillegg skal minst ett styremedlem ha 

kvalifikasjoner innen verdipapirhandel.  
 
Et flertall av styrets aksjonærvalgte medlemmer skal være uavhengige av selskapets ledende 
ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. I vurderingen skal det ses hen til om kandidaten har 
vært ansatt i en ledende stilling i banken de siste fem år, om denne mottar annen godtgjørelse enn 

styrehonorar fra banken, har eller representerer forretningsmessige relasjoner med banken, har 
kryssrelasjoner med ledende ansatte eller andre tillitsvalgte i banken, har resultatavhengig 
styrehonorar eller opsjoner i banken og/eller har vært partner eller ansatt i selskapets nåværende 
revisjonsselskap i løpet av de siste tre år. 
 
I tillegg skal minst to av de aksjonærvalgte styremedlemmene være uavhengige av bankens 
hovedaksjeeiere. 

 
 
Valgkomiteen bør over tid balansere behovene for kontinuitet og fornyelse i valgkomiteen og 
styret. Styremedlemmer skal ikke velges for mer enn to år av gangen. 
 

Komiteen bør basere sine forslag til godtgjørelser på (a) informasjon om størrelsen på 
godtgjørelsen til tillitsvalgte i andre selskaper som det er relevant å sammenligne seg med, og (b) 

arbeidsomfang og innsats som det er forventet at den tillitsvalgte nedlegger i vervet for banken. 
 
 
5. Behandling av valgkomiteens innstilling 
 
Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen skal foreligge i god tid slik at den kan meddeles 

aksjonærene før generalforsamling, fortrinnsvis i rimelig tid før 21 dager før generalforsamlingen 
skal avholdes. Innstillingen bør som hovedregel sendes aksjonærene sammen med innkallingen til 
generalforsamlingen, eventuelt kan aksjonærene få kjennskap til innstillingen gjennom eget brev 
eller ved pressemelding. Komiteens leder, eller den vedkommende måtte bemyndige, fremlegger 
innstillingen for generalforsamlingen. 
 
Valgkomiteens innstillinger bør begrunnes og angi hvordan komiteen har arbeidet. Videre skal 

innstillingen inneholde informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. 
Informasjonen skal omfatte alder, utdannelse og yrkesmessige erfaring. Det skal opplyses 

eierinteresser i banken, hvor lenge kandidatene eventuelt har vært tillitsvalgte i banken og om 
eventuelle oppdrag for banken. 
 
 

***** 

 



Vedlegg (vi) til innkallingen 

 

Fullmakt til erverv av egne aksjer 

 

Styret har etablert ordning med overskuddsdeling og et aksjekjøpsprogram for de fast ansatte for 

henholdsvis 2016 og 2017. Formålet er å motivere og skape lojalitet ved at de ansatte blir deleiere 

i banken.  

For ordningene med overskuddsdeling vil tildeling være i form av aksjer i Pareto Bank. Deler av 

aksjetildelingen vil også være betinget av bankens utvikling før endelig overføring av eierskap 

finner sted.  

Videre kan de ansatte tegne aksjer i et eget aksjekjøpsprogram godkjent av styret. Dette 

begrenset til en rabatt av 3.000 kroner per ansatt pr. år. 

Det vil også bli foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre en rettet 

emisjon mot bankens ansatte med samme formål.  Styret vil vurdere hva som er mest 

hensiktsmessig å gjennomføre.  

Det foreslås at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for å 

gjennomføre ordningene med overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram. 

***** 

Forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve aksjer i Pareto Bank ASA i markedet. 

Fullmakten kan benyttes til å erverve inntil 500.000 egne aksjer, allikevel aldri over 10 % av 

aksjekapitalen i banken. 

Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan bare benyttes til salg og overdragelse til fast ansatte i 

Pareto Bank som ledd i bankens ordning for overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram godkjent av 

styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis 20 kroner og 70 

kroner. 

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

2018. 

Det forutsettes at tilbakekjøp ikke medfører at banken kommer i brudd med 

konsesjonsbetingelsene eller likebehandling av aksjonærene. 

 

****** 

 



Vedlegg (vii) til innkallingen 

 

Fullmakt aksjeemisjon ifb incentivprogram til ansatte 

 

Styret har etablert ordning med overskuddsdeling og et aksjekjøpsprogram for de fast ansatte for 

henholdsvis 2016 og 2017. Formålet med godtjørelsesordningene er å motivere og skape lojalitet 

ved at de ansatte blir deleiere i banken.  

For ordningene med overskuddsdeling vil tildeling være i form av aksjer i Pareto Bank. Deler av 

aksjetildelingen vil også være betinget av bankens utvikling før endelig overføring av eierskap 

finner sted.  

Videre kan de ansatte tegne aksjer i et eget aksjekjøpsprogram godkjent av styret. Dette 

begrenset til en rabatt av 3.000 kroner per ansatt pr. år. 

Det vil også bli foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av 

aksjer mot bankens ansatte med samme formål.  Styret vil vurdere hva som er mest 

hensiktsmessig å gjennomføre.  

Det fremmes i den anledning forslag til generalforsamling om å utvide aksjekapitalen med inntil kr 

20 mill. gjennom en rettet emisjon mot bankens ansatte.  

***** 

Forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen gjennom en rettet emisjon mot bankens fast ansatte 

på følgende vilkår:  

- Aksjekapitalen forhøyes med maksimalt kr 20 mill. 

- Pålydende per aksje er kr 12,-. 

- Emisjonskursen fastsettes av bankens styre.   

- Aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes. Alle faste ansatte i uoppsagt stilling i selskapet per 
tegningstidspunktet kan tegne de nye aksjene. 

- Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringene kapitalforhøyelsen gjør 

påkrevd.  

- Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret 
endres vedtektene § 2-1 til å reflektere aksjekapital og antall aksjer etter 
kapitalforhøyelsen. 

- De nye aksjene gir rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for 
registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 

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

juni 2018. 

- Det fastsettes en bindingstid på 1 år for ansattes salg av aksjene.  

- Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige 

godkjennelser. 

- Det forutsettes at en emisjon ikke medfører at banken kommer i brudd med 
konsesjonsbetingelsene. 

- Et alternativ til emisjon av aksjer er at banken kjøper det nødvendige antall aksjer i 
markedet og deretter selger disse til ansatte. 

 

***** 




