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Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA 
 
 

Oslo, 9. mars 2022 

 
 
 
INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA  

 

den 31. mars 2022 kl. 16.30 

 

i bankens lokaler i Dronning Mauds gate 3 i Oslo (11. etasje).  

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

Følgende saker vil bli behandlet: 

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER 

2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG 
FULLMEKTIGER 

3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN  

4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2021 HERUNDER 
ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD  

6. GODKJENNING AV RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL 
LEDENDE PERSONER I PARETO BANK OG GODTGJØRELSESRAPPORT FOR 2021 

7. FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2021 

8. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEM TIL STYRET  

9. VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEM TIL VALGKOMITEEN 

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL TILLITSVALGTE  

11. FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN  

12. FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON  

13. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER IFB. INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE 

14. FULLMAKT TIL AKSJEEMISJON IFB. INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE 
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Pareto Bank ASA har en aksjekapital på kr 838.220.760 fordelt på 69.851.730 aksjer à NOK 12, 
fullt innbetalt. Hver aksje gir rett til én stemme på bankens generalforsamlinger. Banken eier ingen 
egne aksjer pr. 9. mars 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 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. 

 
Påmelding 
Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på via VPS Investortjenester 
eller ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema/møteseddel (vedlegg 1) til DNB Bank ASA 
(genf@dnb.no) innen 29. mars 2022 kl. 16.00.  
 
Elektronisk forhåndsstemming  
Aksjonærer kan avgi forhåndsstemme i hver enkelt sak via VPS Investortjenester eller via bankens 
hjemmeside ved å benytte Pin-kode og referansenummer fra påmeldingsblanketten innen 29. mars 
2022 kl. 16.00.  

Fullmakt  
Fullmakt kan avgis i VPS Investortjenester eller ved å sende inn skriftlig og datert fullmakt (vedlegg 
1) til genf@dnb.no innen 29. mars 2022 kl. 16.00. Fullmakt kan om ønskelig gis til styreleder Åsmund 
Skår med eller uten stemmeinstruks.  
 
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 1-8 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 934 94 867 eller ved å sende en forespørsel pr. e-post til 
monica.maelen@paretobank.no.  

 
Oslo, 9. mars 2022 

for styrets leder Åsmund Skår 
 
 

___________________________ 
Tiril Haug Villum 

Administrerende direktør 
 
 
Vedlegg til innkallingen: 
 
1. Påmeldingsskjema/møteseddel og fullmaktsskjema 
2. Årsregnskap og årsberetning for 2021, sak 5 
3. Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer og godtgjørelsesrapport for 2021, sak 6 
4. Valgkomiteens innstilling, sak 8-10  
5. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån, sak 11 
6. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon, sak 12  
7. Fullmakt til erverv av egne aksjer ifb. incentivprogram til ansatte, sak 13  
8. Fullmakt til aksjeemisjon ifb. incentivprogram til ansatte, sak 14 

 



Vedlegg (1) Møteseddel og fullmaktsskjema

Ref. nr.:  PIN:              

GENERALFORSAMLING I  
PARETO BANK ASA 31.03.2022 

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 31.03.2022 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 29.03.2022  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.: PIN:

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 29.03.2022 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 31.03.2022 for mine/våre aksjer. 

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt) 



FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS 

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 29.03.2022 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 31.03.2022 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 2022 For Mot Avstå 

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder    

2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger    

3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen    

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden    

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2021 herunder anvendelse av årsoverskudd    

6. Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer og godtgjørelsesrapport for 2021    

7. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2021    

8. Valg av medlemmer og varamedlem til styret

Åsmund Skår (styreleder)    

Brita Eilertsen (nestleder)    

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen (varamedlem)    

9. Valg av medlemmer og varamedlem til valgkomiteen

Petter W. Borg (leder)    

Jon Sandberg (medlem)    

Nils Gunnar Hjellegjerde (varamedlem)    

10. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte    

11. Fullmakt til opptak ansvarlig lån    

12. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon    

13. Fullmakt til erverv av egne aksjer ifb. incentivprogram for ansatte    

14. Fullmakt til aksjeemisjon ifb. incentivprogram for ansatte    

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt) 

Ref. nr.:



Vedlegg 2 til innkallingen 

 

SAK 5  GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2021 HERUNDER 
ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD  

 
 

Årsregnskap og årsberetning herunder styrets forslag til anvendelse av årsoverskudd er tilgjengelig 
på www.paretobank.no 



Vedlegg 3 til innkallingen 
 

   
  

 
SAK 6 RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER 
 
  

1. Bakgrunn 
Pareto Bank skal i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a utarbeide retningslinjer for 
godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal godkjennes av generalforsamlingen ved 
enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.  
 
Finansforetak er underlagt krav om å vedta retningslinjer for godtgjørelse, og detaljerte krav 
om utforming av godtgjørelsesordninger i finansforetaksloven og tilhørende forskrift, 
Finanstilsynets rundskriv, anbefalinger fra det europeiske banktilsynet og regnskapsloven. 
 
Styret skal i tillegg sørge for at det utarbeides en rapport i henhold til allmennaksjeloven §6-
16b som gir en samlet oversikt over utbetalt lønn og godtgjørelse, samt innestående 
godtgjørelse. Godkjente retningslinjer og rapport om utbetalt lønn og godtgjørelse 
offentliggjøres på bankens hjemmeside, www.paretobank.no. 
 
 
2. Virkeområde og formål 
Styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer er utformet innenfor rammene av de 
regelverk, rundskriv, retningslinjer og anbefalinger banken er underlagt. Banken har i tillegg 
utarbeidet interne standarder og rutiner for å sikre styring, kontroll og etterlevelse av 
regelverket for godtgjørelse. Disse interne standarder og rutiner er utformet i tråd med styrets 
retningslinjer.  
 
Retningslinjene gjelder for Pareto Banks ledende personer. Som ledende personer regnes i 
denne sammenheng ledergruppen og styremedlemmer som er valgt av og blant de ansatte. For 
ansatte som er medlemmer av styret gjelder retningslinjene kun for godtgjørelse som knytter 
seg til styrevervet, se pkt. 4 nedenfor.  
 
Pareto Banks godtgjørelsesordning for ledende personer er basert på og underbygger bankens 
forretningsstrategi, langsiktige interesser og økonomiske bæreevne. Konkurransedyktig 
godtgjørelse til ledende personer skal bidra til at banken rekrutterer og beholder riktig 
kompetanse, som er en forutsetning for å utvikle og gjennomføre bankens forretningsstrategi 
og skape langsiktige verdier. 
 
 
3. Generelt om godtgjørelse til ledende personer  
Pareto Bank er en spesialbank med høye krav til kompetanse hos de ansatte. Godtgjørelse 
fastsettes derfor utfra behovet for å gi konkurransedyktige betingelser innenfor bankens 
fokusområder. Den samlede godtgjørelsen skal bidra til at Pareto Bank trekker til seg og 
beholder ledende ansatte med ønsket kompetanse og erfaring. Moderasjon, blant annet 
gjennom et konkurransedyktig, men ikke markedsledende nivå på godtgjørelse, bidrar til 
bankens langsiktige og økonomiske bæreevne.  
 
Banken har en modell for overskuddsdeling som omfatter alle ansatte. Den variable 
godtgjørelsen til ledende personer er gjennom denne ordningen knyttet til den 
egenkapitalavkastningen banken skaper. Tildelingskriteriene sikrer at godtgjørelsesordningen 
bidrar til prestasjoner i tråd med bankens strategi.  
 
 
4. Godtgjørelse til ansatte som er medlemmer av styret  
Pareto Bank har en ansatterepresentant i styret samt et varamedlem. Det betales ikke honorar 
for styreverv til ansatterepresentanter. 
 
 
5. Komponenter som inngår i godtgjørelsen til ledende personer 
Godtgjørelse til ledende ansatte i Pareto Bank består av fast godtgjørelse, variabel godtgjørelse 
(i form av kontanter og tildeling av aksjer), pensjon (innskuddspensjon), samt andre 
naturalytelser i form av dekning av kantine og mobilabonnement mm. Naturalytelser kan tilbys 
ledende ansatte i den grad ytelsene har en relevant sammenheng med den ansattes funksjon i 
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banken eller er i tråd med markedsmessig praksis. Ytelsene skal ikke være vesentlige i forhold 
til den ansattes grunnlønn.  
 
a) Fast godtgjørelse  
Den faste godtgjørelsen er hovedelementet i godtgjørelsen til ledende personer, og skal 
gjenspeile stillingskravene med hensyn til kvalifikasjoner, ansvar, kompleksitet og relevante 
markedsforhold. 
 
Nivået på den faste godtgjørelsen til ledende personer vurderes regelmessig, normalt i 
forbindelse med årlig lønnsfastsettelse for ansatte i Pareto Bank.  
 
b) Variabel godtgjørelse  
Gjeldende lovkrav for godtgjørelsesordninger i finansforetak bygger på at det skal være en 
sunn balanse mellom fast godtgjørelse og variabel godtgjørelse. Variabel godtgjørelse kan 
maksimalt utgjøre 50 % av den faste godtgjørelsen for ledende ansatte i banken. 
 
Pareto Bank har en ordning for overskuddsdeling som er basert på oppnådd resultat etter skatt 
og egenkapitalavkastning etter skatt. Denne ordningen omfatter alle ansatte, inkludert ledende 
personer. Overskuddsdeling skjer dersom banken leverer en egenkapitalavkastning etter skatt 
utover et innslagspunkt fastsatt av bankens styre hvert år, normalt fastsatt til et innslagspunkt 
på 6,5 %. Det avsettes 10 % av resultatet etter skatt utover 6,5 % av egenkapital-
avkastningen som inngår i overskuddsdelingen. Beregning av egenkapitalavkastning etter skatt 
(ROE) og egenkapital følger de samme prinsippene som for ekstern rapportering slik det er 
beskrevet i bankens årsrapport og oversikten over alternative resultatmål (APM).  
 
Den resultatbaserte godtgjørelsen utbetales normalt delvis i kontanter (20 %) og delvis i form 
av aksjer i Pareto Bank (80 %). Denne fordelingen gjelder for alle ansatte også for de ledende 
personer. Bonusaksjene har en bindingstid på 12 måneder fra tildeling. Av denne delen trekkes 
det 50 % skatt, og det resterende beløpet går til aksjekjøp. For ledende personer skal 
minimum halvparten av den variable godtgjørelsen gis i form av aksjer som ikke kan 
disponeres fritt tidligere enn jevnt fordelt over en periode på tre år. Det vi si at eiendomsretten 
til aksjene overføres til den enkelte med 1/3 årlig. Styret gjør årlig en ex-post risikojustering 
før eiendomsretten til aksjene overføres endelig til den enkelte.  
 
c) Aksjekjøpsprogram 
Det er et ønske at administrerende direktør, ledende personer og øvrige ansatte eier aksjer i 
banken. Administrerende direktør og ledende personer gis på lik linje med øvrige ansatte i 
banken adgang til å delta i et årlig aksjekjøpsprogram for alle ansatte. 
 
d) Pensjon  
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 personer er tilsluttet den 
alminnelige pensjonsordningen for ansatte i Pareto Bank. Banken har en 
innskuddspensjonsordning hvor banken dekker årlig innskuddspensjon med 7 % av et 
lønnsgrunnlag mellom 0 og 7 G og i tillegg 8 % av lønnsgrunnlaget fra 7,1 G til 12 G. Banken 
har en innskuddspensjonsordning hvor banken dekker årlig innskuddspensjon med 5 % av 
lønnsgrunnlag (lønn mellom 0 og 6 G) og 8 % av lønnsgrunnlag (fra 6 til 12 G). 
 
 
6. Kriterier for fastsettelse av variabel godtgjørelse 
Bankens egenkapitalavkastning er den viktigste indikatoren på bankens finansielle prestasjon 
og stilling, og tillegges betydelig vekt ved verdsettelse av banken. Vektlegging av bankens 
egenkapitalavkastning som grunnlag for overskuddsdelingen skal sikre at bankens langsiktige 
interesser og økonomiske bæreevne er ivaretatt. 
 
Den øvrige delen av variabel godtgjørelse tildeles ut fra en helhetlig vurdering av prestasjoner, 
med utgangpunkt i fastsatte målkort for den enkelte leder. I målkortene inntas både 
operasjonelle og strategiske kriterier, identifisert gjennom bankens strategiprosess.  
 
Prestasjonskriteriene og den helhetlige vurderingen baseres på en kombinasjon av individuelle 
prestasjoner, prestasjonene i vedkommende leders avdeling, og bankens samlede 
prestasjoner. Vesentlige hendelser som påvirker et prestasjonskriterium kan gi grunnlag for å 
fravike dette, og variabel godtgjørelse kan bortfalle i sin helhet.  
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7. Hensyn til godtgjørelse til andre ansatte 
Ved styrets utarbeidelse av forslag til disse retningslinjene er det tatt hensyn til godtgjørelse og 
ansettelsesvilkår for bankens øvrige ansatte. Ved vurdering av rimeligheten av retningslinjene 
har styret tatt hensyn til øvrige ansattes samlede godtgjørelse, de ulike komponentene i 
godtgjørelsene, frekvensen på økningene og størrelsen på økningene i godtgjørelsene over tid. 
Styret vil kontinuerlig vurdere forskjeller mellom ledende personers godtgjørelse og andre 
ansattes godtgjørelse. 
 
8. Etablering, revidering, etterlevelse og oppfølging av retningslinjene  
Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer i Pareto Bank vedtas av 
generalforsamlingen etter forutgående behandling i styret.  
 
I Pareto Bank er styret etablert som godtgjørelsesutvalg. Godtgjørelsesutvalget foretar en årlig 
vurdering av om praktiseringen av ordningen er tilfredsstillende og om hovedprinsipper og 
strategi for kompensasjon av ledende ansatte er tilfredsstillende. I tillegg vurderer 
godtgjørelsesutvalget eventuelle endringsforslag når det gjelder prinsipper og konsepter 
vedrørende lønn og kompensasjon for ledende personer. 
 
Styret kan under særlige omstendigheter midlertidig fravike alle deler av retningslinjene, 
dersom det er nødvendig for å ivareta bankens langsiktige interesse og økonomiske bæreevne 
eller sikre bankens levedyktighet. Fravikelse av retningslinjene skal begrunnes i 
lønnsrapporten. 
 
 
 
 
 
 
***** 
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SAK 6 RAPPORT OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER 
 
Bakgrunn 
Styret i Pareto Bank skal utarbeide en rapport som beskriver hvordan banken etterlever egne 
retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer. Rapporten omfatter godtgjørelse til ledende 
personer definert som bankens ledergruppe. Det har ikke vær endringer i bankens ledergruppe i 
2021. Det utbetales ikke godtgjørelse for ansattvalgt representant i styret. 
 
Rapporten er utarbeidet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift samt 
Europakommisjonens mal for rapport om godtgjørelse. 
 
Pareto Banks resultater i 2021 
Pareto Bank oppnådde et resultat etter skatt for 2021 på kr 504,5 mill. (kr 428,4 mill. i 2020). 
Resultatet tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,0 % (13,0 %). Resultatet for 2021 
ble det beste i Pareto Banks historie og lønnsomheten var på linje med bankens ambisjon.  
 
Ytelseskriterier 
I tråd med bankens retningslinjer er 10% av EK avkastningen utover 6,5% allokert til bankens 
ordning for overskuddsdeling. Ordningen gjelder for alle bankens ansatte inkludert ledende 
personer. Ordningen fordeles etter følgende prinsipp; 20% fordeles likt på alle ansatte, 20% 
fordeles etter lønn og 60% fordeles diskresjonært. 
 
Pareto Banks prinsipper for godtgjørelse til ledende personer 
Bankens godtgjørelsesordning skal tilpasses og bidra til bankens strategi og finansielle mål. Den 
samlede godtgjørelsen skal bidra til at banken tiltrekker seg ledende ansatte med ønsket 
kompetanse og erfaring. Moderasjon, blant annet gjennom et konkurransedyktig, men ikke 
markedsledende nivå på godtgjørelse, bidrar til bankens langsiktige og økonomiske bæreevne.  
 
Pareto Banks retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer er tilgjengelig på bankens 
nettside, www.paretobank.no. Revisors bekreftelse på bankens etterlevelse av retningslinjene er 
tilgjengelige på samme side. 
 
 
Total godtgjørelse 
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Aksjebasert godtgjørelse 
 

 
*Antall aksjer er forutsatt av at variabel godtgjørelse, etter fratrekk for skatt og andel 
kontantutbetaling, handles til aksjekurs 58 (sist omsatt aksjekurs 04.03.2022) 
 
 
Årlige endringer av godtgjørelse og selskapets resultat 
 

 
 



 
  
 
 

  

 

 

 
 

PricewaterhouseCoopers AS, Dronning Eufemias gate 71, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo 

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 

Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 
 

 

Til generalforsamlingen i Pareto Bank ASA  

 
 

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om rapport om lønn 
og annen godtgjørelse til ledende personer 

Konklusjon 

Vi har utført et attestasjonsoppdrag for å oppnå betryggende sikkerhet for at Pareto Bank ASAs 
rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer (lønnsrapporten) for regnskapsåret som 
ble avsluttet 31. desember 2021, er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende 
forskrift. 

Etter vår mening er lønnsrapporten i det alt vesentlige utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 
6-16b og tilhørende forskrift. 

Styrets ansvar 

Styret er ansvarlig for utarbeidelsen av lønnsrapporten og for at den inneholder de opplysninger som 
kreves etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift. Styret har også ansvar for slik intern 
kontroll som det finner nødvendig for å utarbeide en lønnsrapport som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, hverken som følge av misligheter eller feil. 

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll 

Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for 
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the 
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA reglene), og vi har overholdt våre øvrige 
etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Vi anvender internasjonal standard for 
kvalitetskontroll (ISQC 1) og opprettholder et omfattende system for kvalitetskontroll inkludert 
dokumenterte retningslinjer og prosedyrer vedrørende etterlevelse av etiske krav, faglige standarder 
og gjeldende lovmessige og regulatoriske krav. 

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om lønnsrapporten inneholder de opplysninger som kreves 
etter allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift, og at opplysningene i lønnsrapporten ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Vi har utført vårt arbeid i samsvar med internasjonal 
attestasjonsstandard (ISAE) 3000 – «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet 
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon». 

Vi har gjort oss kjent med retningslinjene om fastsettelse av lønn og godtgjørelse til ledende personer 
som er godkjent av generalforsamlingen. Våre handlinger omfattet opparbeidelse av en forståelse av 
den interne kontrollen som er relevant for utarbeidelse av lønnsrapporten for å utforme 
kontrollhandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. Videre utførte vi kontroller av fullstendigheten 
og nøyaktigheten av opplysningene i lønnsrapporten, herunder om den inneholder de opplysningene 
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som kreves etter lov og tilhørende forskrift. Vi mener at innhentet bevis er tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

 
 
Oslo, 8. mars 2022 
PricewaterhouseCoopers AS 
 
 
 
Erik Andersen 
Statsautorisert revisor 
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Vedlegg 4 til innkallingen 

 

PROTOKOLL FRA VALGKOMITEMØTE 

PARETO BANK ASA 

 
 

Den 2. mars 2022 ble det avholdt møte i valgkomiteen i Pareto Bank ASA.  

 

Til stede var: Petter W. Borg, leder 

Jon R. Sandberg, medlem 

Birgitte Gjerdrum, ansattemedlem  

 
 

Til behandling forelå: 

 

  VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL GENERALFORSAMLINGEN I PARETO BANK ASA  
 31. MARS 2022 

 

Innstilling vedrørende valg av medlemmer til styret 

 

Følgende er på valg i 2022: 

  

Åsmund Skår, styrets leder 

Brita Eilertsen, styrets nestleder 

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen, varamedlem 

 

 
Åsmund Skår stiller til gjenvalg som styrets leder. 
Brita Eilertsen stiller til gjenvalg som styrets nestleder. 
Trine Charlotte Høgås-Ellingsen stiller til gjenvalg som varamedlem. 
 
 
Valgkomiteen har gjennomført samtaler med de største aksjonærene i banken som representerer 
ca. 60 % av bankens aksjekapital, og det har ikke kommet innspill på endringer i styret. 
 
Komiteen har besluttet å innstille på at Åsmund Skår (styrets leder), Brita Eilertsen (styrets 
nestleder) og Trine Charlotte Høgås-Ellingsen (varamedlem) gjenvelges. 
 

 
På generalforsamlingen i mars 2019 ble tre nye styremedlemmer og ett nytt varamedlem valgt inn i 
styret. Det ble besluttet å ikke gjøre noen endringer av styresammensetning på generalforsamlingen 
hverken i 2020 og 2021. Valgkomiteen har gjort en evaluering av hensynet til kontinuitet, styrets 
arbeid innenfor bankrelaterte problemstillinger, kredittprosesser og sektorkompetanse tilknyttet 
bankens utlånsportefølje. Dette arbeidet har vært basert på samtaler med alle styremedlemmene, 
bankens administrasjon og styreleder, samt innsyn i styrets egenevaluering pr. desember 2021. Etter 
denne prosessen opplever valgkomiteen at styret fungerer godt som kollegium og innehar den 
nødvendige komplementære kompetanse innenfor bankens kjerneområder. 
 
Styret innehar god balanse ift. fastsatte regler om kjønnsrepresentasjon. 
 



Valgkomiteen anser styrets aksjonærvalgte medlemmer som innstilt, å være uavhengig av 
selskapets ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser.  
 
Videre ansees de fem aksjonærvalgte styremedlemmene for å være uavhengige av bankens 
hovedaksjonærer.  Varamedlem Trine Charlotte Høgås-Ellingsen er representant for Pareto AS.  
 
 
Styret i Pareto Bank ASA vil etter dette bestå av: 

 

Åsmund Skår, styrets leder  

Brita Eilertsen, styrets nestleder  

Hilde Vatne, styremedlem 

Eyvind Width, styremedlem 

Peter Ditlef Knudsen, styremedlem 

Martin Borge Kristiansen, ansattes representant  

Per Chr. Nicolaisen, varamedlem 

Trine Charlotte Høgås-Ellingsen, varamedlem 

Monica Mælen, ansattes varamedlem 

Iselin Tanke Berg, ansattes varavaramedlem  

 

Ansattes representanter velges av og blant de ansatte. Monica Mælen og Iselin Tanke Berg er valgt 
som henholdsvis ansattes varamedlem og varavaramedlem. 

 

Innstilling vedrørende godtgjørelse til tillitsvalgte 
 
Valgkomiteen har vurdert honorarene til bankens tillitsvalgte.   
          
Basert på at det ble gjennomført justeringer av styrehonorarene både i 2019, 2020 og 2021, 
innstiller valgkomiteen på at styrehonorarene holdes uendret for 2022. 
 
 
Styrets medlemmer vil ha følgende honorarer for 2022: 
 

Styreleder NOK 400.000 pr. år  
Nestleder NOK 320.000 pr. år  
Medlemmer NOK 270.000 pr. år 
Ansattes styremedlem NOK 0 pr. år 
Varamedlemmer NOK 10.000 pr. møte  
Ansattes varamedlemmer NOK 0 pr. møte 
 

Styremøter (fysiske / teams) ut over de normerte 12 faste styremøtene i året kompenseres med  
kr 12 000 pr. møte. 
  
 
Innstilling vedrørende valg av medlemmer 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. Pareto Bank skal i henhold til vedtektene § 3-1 ha en valgkomite som velges for 
ett år av gangen. Samtlige medlemmer er på valg.  
 
Basert på samtaler og tilbakemeldinger fra de største aksjonærene, innstiller valgkomiteen på 
følgende sammensetning av komiteen:  

  



Petter W. Borg, gjenvelges som valgkomiteens leder for 1 år 
Jon R. Sandberg gjenvelges som medlem for 1 år 
 

         Nils Gunnar Hjellegjerde gjenvelges som varamedlem for 1 år 
 

Ansattes representanter velges av og blant de ansatte. Birgitte Gjerdrum er valgt til medlem og 
Oda Borgen ble valgt til varamedlem fra og med ansattevalg for 2022.  
 
 
Innstilling vedrørende godtgjørelse til valgkomiteen 
 
Videre foreslås at det for 2022 opprettholdes følgende honorar til valgkomiteens medlemmer:  
 

Valgkomiteens leder NOK 30.000 fast + NOK 5.000 pr. møte.  
Eksternt medlem NOK 15.000 fast + NOK 5.000 pr. møte. 
Ansattes medlem NOK 0. 

 

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet. 

 

 

 

Oslo, 2. mars 2022 

 

 

_________Sign.___________________ ___________Sign.__________________ 
Petter W. Borg, leder 
 
 

Jon R. Sandberg 
 

 
 
 

 

________Sign._____________________ 
Birgitte Gjerdrum  

  



Vedlegg 5 til innkallingen 

 

SAK 11 FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN 
 
Banken har en forpliktelse til å oppfylle de til enhver tid gjeldende kapitalkrav fra myndighetene. 
Kapitalkravet kan oppfylles med aksjekapital, fondsobligasjonslån eller ansvarlig lån. Ved å ta opp 
ansvarlig lån styrker banken sin kapitaldekning. 
 
Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til opptak av ansvarlig lån på inntil NOK 450 millioner. 
 
Banken har i dag NOK 270 millioner fordelt på to ansvarlige lån som har call i henholdsvis 2024 og 
2026. 

En fullmakt til opptak av ansvarlig lån vil være nyttig i tilfellet banken ønsker å øke tilleggskapitalen 
eller førtidig refinansiere et eksisterende ansvarlig lån. En fullmakt til opptak av ansvarlig lån vil sikre 
at banken til enhver tid kan ha en optimal sammensetning av kapital. Det foreslås derfor en fullmakt 
til opptak av inntil NOK 450 millioner, tilsvarende rundt 2,0 % av bankens risikovektede 
beregningsgrunnlag.  

Fullmakten vil gjelde frem til neste generalforsamling. 

Endelig opptak av ansvarlig lån besluttes av bankens styre. 

Styret vedtok på styremøte 24. februar 2022 å fremme følgende forslag om styrefullmakt til opptak 
av ansvarlig lån. 

 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lån (tilleggskapital) på inntil NOK 450 
millioner. Denne fullmakten løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 
30. juni 2023. Refinansiering med tilbakekjøp av ansvarlig lån krever under enkelte omstendigheter 
godkjenning fra Finanstilsynet. 



Vedlegg 6 til innkallingen 

 
 
SAK 12 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON 
 
Banken har en forpliktelse til å oppfylle de til enhver tid gjeldende kapitalkrav fra myndighetene. 
Kjernekapitalkravet kan oppfylles med aksjekapital eller med fondsobligasjonslån. Ved å ta opp 
fondsobligasjonslån styrker banken sin kjernekapitaldekning. 

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til opptak av fondsobligasjoner på inntil NOK 350 
millioner. 

Banken har i dag NOK 200 millioner fordelt på to fondsobligasjoner. Det er ingen forfall eller call på 
bankens obligasjonslån i 2022. 

En fullmakt til opptak av fondsobligasjon vil være nyttig i tilfellet banken ønsker å øke 
kjernekapitalen eller førtidig refinansiere en eksisterende fondsobligasjon. En fullmakt til opptak av 
fondsobligasjon vil sikre at banken til enhver tid kan ha en optimal sammensetning av kapital. Det 
foreslås derfor en fullmakt til opptak av NOK 350 millioner, tilsvarende ca. 1,5 % av bankens 
risikovektede beregningsgrunnlag.  

Fullmakten vil gjelde frem til neste generalforsamling. 

Endelig opptak av fondsobligasjon besluttes av bankens styre. 

Styret vedtok på styremøte 24. februar 2022 å fremme følgende forslag om styrefullmakt til opptak 
av fondsobligasjon. 

 

Forslag til vedtak: 

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner (kjernekapital) på inntil NOK 
350 millioner. Denne fullmakten løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger 
enn til 30. juni 2023. Refinansiering med tilbakekjøp av fondsobligasjoner krever under enkelte 
omstendigheter godkjenning fra Finanstilsynet. 

 



Vedlegg 7 til innkallingen 

 

SAK 13 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER IFB. INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE 
 
Styret har etablert et incentivprogram for ansatte for 2022 som består av ordning med 
overskuddsdeling for fast ansatte og et aksjekjøpsprogram. For ordningen med overskuddsdeling vil 
tildeling i hovedsak være i form av aksjer i Pareto Bank. Formålet med begge disse ordningene er å 
motivere og skape langsiktighet ved at de ansatte blir deleiere i banken. 

Deler av aksjetildelingen til ledende ansatte ifm. overskuddsdelingen vil være betinget av bankens 
utvikling før endelig overføring av eierskap finner sted.  

Det foreslås at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i markedet for å 
gjennomføre ordningene med overskuddsdeling og aksjekjøpsprogram. 

Det er også foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon 
mot bankens ansatte til samme formål, se sak 14 (vedlegg 8).  Styret vil vurdere hva som er mest 
hensiktsmessig å gjennomføre.  

 

Forslag til vedtak: 

Styret gis fullmakt til på vegne av banken å erverve aksjer i Pareto Bank ASA i markedet. Fullmakten 
kan benyttes til å erverve inntil 800.000 egne aksjer. 

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 30 kroner og 90 
kroner. 

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 konsesjonsvilkårene. 

 

 

 

 



Vedlegg 8 til innkallingen 

 
 
SAK 14 FULLMAKT AKSJEEMISJON IFB INCENTIVPROGRAM FOR ANSATTE 
 
Styret har etablert et incentivprogram for ansatte for 2021 som består av ordning med 
overskuddsdeling for fast ansatte og et aksjekjøpsprogram. For ordningen med overskuddsdeling vil 
tildeling i hovedsak være i form av aksjer i Pareto Bank. Formålet med begge disse ordningene er å 
motivere og skape langsiktighet ved at de ansatte blir deleiere i banken. 

Deler av aksjetildelingen til ledende ansatte vil være betinget av bankens utvikling før endelig 
overføring av eierskap finner sted.  

Det fremmes i den anledning forslag til generalforsamlingen om fullmakt til styret til å utvide 
aksjekapitalen med inntil kr 20 mill. gjennom en rettet emisjon mot bankens ansatte.  

Det vil også bli foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre tilbakekjøp av 
aksjer med samme formål, se sak 13 (vedlegg 7).  Styret vil vurdere hva som er mest 
hensiktsmessig å gjennomføre.  

 

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 30 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 

2023. 
- Det fastsettes en bindingstid på 1 år for ansattes salg av aksjene.  
 

 


