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Rådmannens innstilling

Nesset kommune finner ikke grunnlag for å investere i ytterligere egenkapitalbevis i Nesset sparebank, 
men ønsker at tegningsretten selges, jf. brev av 27.9.2013 fra Nesset sparebank om fortrinnsrettet 
emisjon.

Saksopplysninger

Nesset kommune tegnet 12700 egenkapitalbevis (grunnfondsbevis) i 2003 og finansierte kjøpet med 
bruk av investeringsfond. I 2003 ble investeringen gjort som et bidrag til å hjelpe banken som hadde 
store økonomiske problemer.

Som egenkapitalbeviseiere har kommunen mottatt tilbud fra Nesset sparebank om tegning av 
ytterligere egenkapitalbevis, tilsvarende det kommunen har i dag. Bakgrunnen for dette er at bankens 
forstanderskap i møte den 26.9.13 vedtok å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon ved utstedelse av 
250 000 nye egenkapitalbevis med pålydende kr 100 per stk. Egenkapitalbevisene tilbys til kurs kr 104 
per stk. og totalt emisjonsproveny blir dermed kr 26 mill. Tegningsperioden løper fra med 30. 
september og til og med 18. oktober 2013 kl. 16. Eksisterende eiere som ikke ønsker å delta i 
emisjonen vil kunne selge tegningsrettene sine til interesserte kjøpere.



Nesset kommune har vedtatt et reglement for finansforvaltning 16.6.2011. Av reglementet går det fram 
at Nesset kommune ikke har langsiktig kapital til plassering og rådmannen kan ikke plassere midler i 
dette produktet. 

Kommunen kjøper av og til aksjer og andeler i bedrifter der kommunen kan ha en spesiell interesse av 
å engasjere seg i, eller som er næringspolitisk eller samfunnsmessig motivert (f.eks. attføringsbedrifter, 
kommunale næringsselskaper, energiverk mv.). Derfor legges tilbudet fram til politisk behandling da 
kommunestyret må vurdere om dette tilbudet er av interesse for kommunen å engasjere seg i.

I henhold til investorpresentasjonen er bankens situasjon solid og emisjonen vil være med å styrke 
kapitaldekningen. 

I finansverdenen er egenkapitalbevis plassert i øverste risikoklasse, sammen med enkeltaksjer. Dette 
kan gi veldig god avkastning, men også store tap. Så langt har egenkapitalbevisene som kommunen 
kjøpte gitt en gjennomsnittlig avkastning på 9 pst.

Hvis det skulle være aktuelt for kommunen å kjøpe egenkapitalbevis må dette finansieres av 
kommunens frie midler, driftsfond eller investeringsfond. Det er ikke lov å låne til kjøp av aksjer og 
andeler. Egenkapitalbevis kommer også i denne kategorien.

Vurdering

Egenkapitalbevisene som kommunen kjøpte i 2003 har gitt god avkastning. Investeringen var ikke 
finansielt motivert, dvs. det var ikke utsiktene til god avkastning som gjorde at kommunen gikk inn 
med penger, men derimot å hjelpe banken som hadde store økonomiske problemer. Slik er ikke 
situasjonen i dag, derfor mener rådmannen at kommunen ikke skal kjøpe flere egenkapitalbevis, men 
selge tegningsretten sin.

Hvis motivet er å få mest mulig av kastning av midlene, men samtidig ta risiko, må dette vært klargjort 
i kommunens reglement for finansforvaltning. Formålet med reglement for finansforvaltningen er at 
kommunen ikke skal ta vesentlig finansiell risiko. Da skal det også legges stor vekt på risikospredning, 
dvs. investere i forskjellige produkter. Vanligvis gjøres dette ved at kommunestyret vedtar en 
langsiktig portefølje, enten fast beløp, eller prosent av f.eks. disposisjonsfondet. I en liten kommune 
vil dette normalt bli plassert hos en forvalter som får i oppdrag å etterleve kommunens 
finansreglement. I reglementet angir kommunestyret at porteføljen kan plasseres prosentvis i de 
forskjellige risikoklassene og i forskjellige produkter. Vi skal huske at det var Terraskandalen som 
utløste finansforskriften som påla kommunene å lage et finansreglement. Reglementet skal hindre 
kommunene i å ta vesentlig finansiell risiko, bl.a. ved å investere i forskjellige produkter.

Økonomiske konsekvenser

Ikke kjøp av egenkapitalbevis gir ingen økonomiske konsekvenser. Ved kjøp av egenkapitalbevis må 
det brukes av fond eller andre frie driftsmidler for å finansiere kjøpet. Etterpå kan investeringen gi god 
avkastning, men det kan også være risiko for å tape hele investeringen, i verste fall. 

Betydning for folkehelse

Ingen.
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Eidsvåg, 27. september 2013

Fortrinnsrettet emisjon — Tegningsperiode fra 30. september til 18. oktober 2013

Vi viser til tidligere utsendt informasjon om bakgrunnen for emisjonen i Nesset Sparebank.

Bankens forstanderskap vedtok i forstanderskapsmøte i går, 26. september 2013, å gjennomføre en
fortrinnsrettet emisjon ved utstedelse av 250.000 nye egenkapitalbevis med pålydende kr 100,- per
stk. Banken vil dermed ha 500.000 egenkapitalbevis utstedt etter at emisjonen er gjennomført.
Egenkapitalbevisene vil bli tilbudt til kurs kr 104,- per stk og totalt emisjonsproveny blir dermed kr
26.000.000. Eierne av egenkapitalbevis per utløp av 27. september 2013 gis en tegningsrett per eiet
egenkapitalbevis. En tegningsrett gir rett til å tegne ett egenkapitalbevis. Egenkapitalbeviseierne gis
dermed rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis per eiet egenkapitalbevis. Banken anbefaler
eksisterende egenkapitalbeviseiere å delta i emisjonen.

Garantikonsortium
Det er innhentet garantier fra eksisterende egenkapitalbeviseiere og emisjonen er derfor sikret
gjennomført.

Tegning av nye egenkapitalbevis
Tegningsperiode løper fra og med 30. september 2013 og til og med 18. oktober 2013 kl 16.00.
Korrekt utfylt og signert tegningsblankett kan

sendes per e-post til isnorne.no eller
per post til Norne Securities AS, Parkveien 61, Postboks 2507 Solli, NO-0202 Oslo
leveres inn i banken

Kjøp og salg av tegningsretter
Eksisterende eiere som ikke ønsker å delta i emisjonen vil kunne selge tegningsrettene sine til
interesserte kjøpere og Norne Securities AS vil legge til rette for dette.
E enka italbeviseiere som ikke ønsker å delta i emis'onen oppfordres til å ta kontakt med Norne
Securities AS slik at de kan få solgt tegningsrettene sine.

Tegningsretter som ikke er benyttet innen utløpet av tegningsperioden blir verdiløse.

Med vennlig hilsen
Nesset Sparebank

Jan-Børge Silseth
Banksjef

Vedleog:
blankett for tegning i den fortrinnsrettede emisjonen
blankett for salg av tegningsretter
investerpresentasjon med utgangspunkt i bankens regnskap pr. 30.06.2013

Nesset Sparebank
Kråkholmvegen 1, 6460 Eidsvåg
Foretaksnr: NO 937 900 864 www.nessetbanken.no Telefon 41 06 64 00
Reg. nr. 41064 post@nessetbanken.no Telefaks 41 06 64 91



VEDLEGG I - TEGNINGSBLANKETI-

A1LNessetSparebank

NESSETSPAREBANK

FORTRINNSRE1TSEMISJON2013 - TEGNINGSBLANKETT
Bankenhar vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på NOK26.000.000 ved utstedelseav 250.000 egenkapItalbevispålydende NOK100 til tegningskurs
NOK104 ("Emisjonen"). Egenkapitalbeviseierepr 27. september 2013 mottar 1 tegningsrett pr egenkapitalbevispr eiet egenkapitalbevis.Hver tegningsrett gis
rett til å tegne og få tildelt 1 egenkapitalbevis.Tegningav egenkapitalbevisvil skjei perioden fra og med 30. september 2013 og til og med 18. oktober 2013.

TegnIngsstedog -frIst
Tegningav egenkapitalbevSskjerved at tegneren fyller ut denne tegningsblankett.Korrekt utfylt tegningsblankettsendesNorne SecuritiesASv/ Corporate
Finance,Parkveien61, PB2507 Solli, NO-0202 Oslo(Illrettelegger") snarestmulig, dog senest kl. 16:00 den 18. oktober 2013. Korrekt utfylt og signert blankett
kan ogsåsendespr epost til js@norne.no. Bankenforbeholder segretten til å godta eller forkaste tegninger.
T nIn r n r fri II I t nIn ri n. nIn r r Ikk r n Inn n v ri n Ilr v rdll .

Tegningskurs
NOK 104 pr. egenkapitalbevis

TegnIngsbetIngelser
Bankenhar i forstanderskapsmøte26. september 2013 vedtatt en emisjon på NOK26.000.000 med fortrinnsrett for eksisterendeegenkapitalbeviseiere.
Tegningsgrunnlageter denne tegningsblankettsamt et informasjonsmemorandum("Informasjonsmemorandum")datert 27. september 2013. Det samlede
tegningsgrunnlagetbetegnes i fellesskapsom "Tegningsbetingelsene".Ved underskriftpå denne tegningsblankettbekrefter tegneren å ha mottatt
Tegningsbetingelseneog tegneren bekrefter å være bundet av de betingelsersom er nedfelt I disseTegningsbetingelsene.Tegneren er bundet av sintegning og
den kan ikke endres eller trekkestilbake etter mottak av Tilrettelegger. Tegneren forplikter segtil å innbetale tegningsbeløpet,dvsantall tegnede
egenkapitalbevismulitiplisert med tegningskursen(NOK 104) på Innbetalingsdagen.Tegningener bindende frem til emisjonenav egenkapitalbeviser godkjent av
rett myndighet. Dersom rett myndighet ikke godkjenner utstedelsenav egenkapitalbevisvil tegningen bortfalle.

TIldelIng
Bankenforbeholder seg retten til å avviseog/eller redusere den enkelte tegning, helt eller delvis i forbindelse med tildelingen. Melding om tildeling vil bli sendt
cirka25. oktober 2013 med angivelseav antall tildelte egenkapitalbevisog innbetalingsfrist.Ved forsinket betaling vil det påløpe forsinkelsesrentei samsvarmed
den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente,jfr lov om forsinket betaling. P.t. er forsinkelsesrenten8,5 % p.a. Dersombetaling ikke er mottatt på
innbetalingsdagforbeholder banken og tilrettelegger segrett til å la andre tegne de aktuelle egenkapitalbeviseller selgedissefor tegnerens regningog rIsiko
samsvarmed gjeldende lovog forskrift.

Garantlkonsortlum
Det er etablert et garantikonsortiumfor fulltegning av emisjonsbeløpetpå NOK26.000.000 for emisjonen, somtilsvarer 250 000 egenkapitalbeviså NOK 104.
Garantistene garanterer for fulltegning av emisjonen, men ikkefor innbetaling av tegnet beløp. Garantistene tilkommer en provisjonpå 1 % av garantert beløp.
Hver deltaker i Garantikonsortiumet garanterer for sinandel av Garantikonsortiumet og ikke på solidariskbasis. Blirikke Emisjonenfulltegnet, vil deltakerne
Garantikonsortiumetvære forpliktet til å tegne og betale for andeler i Emisjonensom ikke blir tegnet og tildelt etter bestillingsperiodensutløp, forholdsmessig
forhold til det antall andeler hver deltaker har tegnet i Garantikonsortiumet, oppad begrenset til det beløp den enkelte har tegnet i Garatikonsortiumet. Hver
garantist er såledesansvarligfor bestillingav ikke bestilte andeler i Emisjonenpå en pro rata basis,beregnet på grunniagav garantistensandel i
Garantikonsortiumet, med fradrag for det beløp garantisten har tegnet i Emisjonen. Garantiforpliktelsengjelder kun iden utstrekningtildelt andel i
Garantikonsortiumet overstiger andel som garantisten har tegnet segfor i Emisjonen.

Informasjonsmaterlale/regulatorlske forhold
Ved signatur på denne tegningsblankettenaksepterer tegneren å ha lest og forstått Informasjonsmemorandum,de risikisom er involvert ved en sliktegning og
annen offentlig tilgjengelig informasjon. Bankensvedtekter, årsregnskapog årsberetning for de siste tre årene og andre relevante dokumenter, herunder
Informasjonsmemorandumog vedtak, er tilgjengligpå bankenshovedkontor eller ved henvendelsetil Tilrettelegger.
Tegnere i Emisjonensom ikke er eksisterendekunder av Norne SecuritiesASvil bli klassifisertsom ikke-profesjonellekunder. Ytterligere informasjon om
klassifiseringkanfås ved å kontakte Tilrettelegger. Tilrettelegger vil behandle mottak av tegningsblankettsom en execution-onlyinstruksom å delta i Emisjonen,
ettersom Tilrettelegger ikkeer i posisjonfor å evaluere hvorvidt tegning i Emisjonener hensiktsmessigfor tegneren eller ikke.

Tegneren bekrefter ved signeringat han/henne har tilstrekkelig kunnskap,forståelse og erfaring i finansielleog forretningsmessigeforhold til å være i stand til å
evaluere omstendighetene og risiklved en beslutningom å investere i Selskapetved å bestille egenkapitalbevisi Emisjonen,og at Tegneren er i stand til å bære
den økonomiskerisikoenknyttet til dette.

Investorerutenfor Norge og investorer i Norge som er underlagt utenlandsklovgivningmå selvvurdere tilbudet i henhold ti Iden lovgivningendisseer underlagt.
Tilbudet om å tegne i emisjonen gjelder ikke, og kan ikke benyttes av investorer i jurisdiksjoner utenfor Norge der dette er ulovlig eIler medfører krav om
registreringeller godkjennelse,herunder, men ikke begrensettil, USA,Canada,Australia,Japanog Sør-Afrika.

Tilbudet er underlagt hvitvaskingslovenav 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriftenav 13. mars 2009 nr. 302 (samlet "Hvitvaskingslovgivningen").Alle
tegnere som ikke er registrert som kunder hos Norne SecuritiesAS,må bekrefte sin identitet i henhold til kravene i Hvitvaskingslovgivningen,med mindre et
unntak kommer til anvendelse.
I det Norne Securitiesikkeer i en posisjontil å avgjøre hvorvidt investeringenpasserfor den enkelte tegner vil Norne SecuritiesASbehandle tegningen kun som
en instruksom utførelse av ordre fra tegneren. Av denne grunn vil ikke tegneren nyte godt av den korresponderendeinvestorbeskyttelsenfor investorer
henholdtil verdipapirhandelloven. Det er en forutsetning for gjennomføringav emisjonen at den blir godkjent av rett myndighet.



I henhold til ovenstående vilkår tegner undertegnede seg I emlsjonen som følger

SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN
Antall tegningsretter: Antall egenkapitalbevis: Totalt tegningsbeløp (antall egenkapitalbevis x tegningskurs NOK 104): (For megler: Løpenr. )

NOK

Sted og dato Forpliktende underskrift.
Må være datert i tegningsperioden

OPPLYSNINGER OM TEGNEREN

Tegnerens VPS-kontonr.

Fornavn / Kontaktperson

Etternavn/Firma

Gateadresse (for private;
boligadresse):

Postnummer og —sted

Fødselsnummer /
Organisasjonsnummer

Konto for trekk

Konto for utbetaling av utbytte

Statsborgerskap

Telefonnr. på dagtid

E-post adresse

Ved endringer i faste
opplysninger må

— kontofører kontaktes.



VEDLEGG - BLANKETT FOR SALGAV TEGNINGSRETTER
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NESSETSPAREBANK

FORTRINNSRE1TSEMISJON 2013 —BLANKETT FOR SALG AV TEGNINGSRE1TER
Banken har vedtatt å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på NOK 26.000.000 ved utstedelse av 250.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100 til tegningskurs
NOK 104 (Emisjonen"). Tegning av egenkapitalbevis vil skje i perioden fra og med 30. september 2013 og til og med 18. oktober 2013. Hvert egenkapitalbevis
som egenkapitalbeviseleren eier pr 27. september 2013 gir rett til å tegne et nytt egenkapitalbevis. Tegningsrettene kan selges.

Salg av tegningsretter

Salg av tegningsretter skjer ved at kjøper og selger fyller ut denne blanketten. Korrekt utfylt blankett sendes Norne Securities ASv/ Corporate Finance, Parkveien
61, PB2507 Solli, NO-0202 Oslo (iltrettelegger") snarest mulig etter at avtalen er inngått. Korrekt utfylt og signert blankett kan også sendes pr epost til
js@norne.no.

in r tt r orn Ikk r b n tinnen utl t v t ri n v r I .

SPESIFIKASJON AV SALG AV TEGNINGSREMR
Antall tegningsretter Pris per tegningsrett (NOK)(fylles ut av Tilrettelegger)

OPPLYSNINGER OM SELGER(Fylles ut av selger)

Tegnerens VPS-kontonr.

Fornavn / Kontaktperson

Etternavn/Firma

Totalt beløp (antall x pris per tegningsrett):
(Fylles ut av Tilrettelegger)
NOK

Ved endringer i faste
opplysninger må
kontofører kontaktes.

Gateadresse (for private;
boligadresse):

Postnummer og —sted

Fødselsnummer /
Organisasjonsnummer

Konto for oppgjør av tegningsretter

Statsborgerskap

Telefonnr. på dagtid

E-post adresse

Sted og dato Forpliktende underskrift selger.
Må være datert i tegningsperroden

Selgere som Ikke har beryttet Tilrettelegger tidligere må registreres som kunde hos Tilrettelegger. Tilrettelegger vil i samsvar med vanlige forretningsvnår
forsøke å selge tegningsrettene til best mulig kurs.

Banken forbeholder seg retten til å godta eller forkaste tegninger.

OPPLYSNINGER OM KJØPER (Fylles ut av Tilrettelegger)

Tegnerens VPS-kontonr.

Fornavn / Kontaktperson

Ved endringer i faste
opplysninger må
kontofører kontaktes.

Etternavn/Firma

Gateadresse (for private;
boligadresse):

Postnummer og —sted

Fødselsnummer /
Organisasjonsnummer

Konto for trekk

Konto for utbetaling av utbytte

Statsborgerskap

Telefonnr. på dagtid

E-post adresse

Sted og dato Forpliktende underskrift kjøper.
Må være datert i tegningsperioden
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INVESTORPRESENTASJON
Fortrinnsrettsemisjoni NessetSparebank

27. September 2013

Jan-BørgeSilseth
Banksjef
Telefon 41 06 64 01
jan-borge@nessetbanken.no

Tilrettelegger:
SECURITIES



Viktig informasjon

Denne presentasjonen er utarbeidet av tilrettelegger på vegne av Nesset Sparebank (heretter kalt Banken) i forbindelse med at Banken ønsker å utstede egenkapitalbevis.

Denne presentasjonen er ingen oppfordring til å kjøpe eller selge verdipapirer. Norne Securities AS (heretter kalt Tilrettelegger) er tilrettelegger. Banken eller Tilrettelegger

påtar seg intet ansvar for konsekvensene som følger av investeringsbeslutninger fattet på bakgrunn av innholdet i dette dokumentet.

Presentasjonen er utarbeidet for informasjonsformål og skal behandles konfidensielt av den enkelte mottaker. Presentasjonen skal ikke kopieres eller distribueres til andre

uten Bankens eller Tilretteleggere samtykke. Distribusjon, samt tilbud om tegning, kjøp eller salg av Bankens egenkapitalbevis kan være underlagt særskilte restriksjoner

eller krav til registreringer eller tillatelser i enkelte jurisdiksjoner. Mottakeren av denne presentasjonen og enhver investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med

hensyn til om slike restriksjoner mv kan gjelde for eventuelle investeringer mv i Bankens egenkapitalbevis. Verken Banken eller dens representanter, herunder

Tilrettelegger, påtar seg noe ansvar for at investorer overholder disse plikter. Denne presentasjonen er verken kontrollert av eller registrert hos Oslo Børs eller andre

regulatoriske myndigheter.

Presentasjonen er utarbeidet etter beste skjønn og er basert på informasjon fra kilder som Banken og Tilrettelegger anser som troverdige og korrekte, men selv om Banken

og Tilrettelegger og har gjort sitt beste for å forsikre seg om at all informasjon, også informasjon fra tredjeparter, er korrekt og ikke misvisende, påtar Banken og

Tilrettelegger seg intet ansvar for at informasjonen er korrekt og komplett. Tilrettelegger har ikke foretatt noen uavhengig verifikasjon av nøyaktigheten eller

fullstendigheten i de data som er forelagt selskapet og påtar seg derfor ikke noe ansvar for kvaliteten i disse. Banken og Tilrettelegger fraskriver seg også ansvar for ethvert

tap som følge av at opplysninger som er gitt er misvisende, feilaktige eller ufullstendige, samt for tap som på annen måte oppstår som følge av investering i

egenkapitalbevisene. Enhver investering i egenkapitalbevis medfører risiko, og den enkelte investor må være forberedt på at en slik investering kan medføre tap, herunder

at hele det investerte beløp kan gå tapt. Investorer som ikke kan eller ønsker å pådra seg slik risiko frarådes å gjøre slike investeringer.

Presentasjonen kan inneholde estimater og "forward looking statements" som inneholder usikkerheter og risiko. Fremtidige resultater kan avvike betydelig fra slike

estimater, og slike bør ikke tillegges vekt ved investeringsbeslutninger. Banken og tilrettelegger kan ikke innestå for at slike estimater mv er korrekte.

Tilrettelegger har ikke foretatt noen særskilte undersøkelser knyttet til eventuelle juridiske forhold som kan medføre forpliktelser for Banken og som ikke fremgår av mottatt

dokumentasjon.

All informasjon som fremkommer i denne presentasjonen er søkt å være oppdatert pr. dato for dens ferdigstillelse. Det kan skje endringer i informasjonen etter dette

tidspunkt og Banken og Tilrettelegger påtar seg ingen forpliktelse med hensyn til å oppdatere presentasjonen eller sende ut informasjon om eventuelle senere endringer til

den enkelte investor og den enkelte investor må derfor selv sørge for at relevant og oppdatert informasjon fremskaffes.

Tilbudet om å delta i fortrinnsrettsemisjonen er ikke prospektpliktig da tilbudet går til færre enn 150 investorer.

Mottakeren av denne presentasjonen og enhver annen investor må selv foreta de nødvendige undersøkelser med hensyn til Bankens egenkapita lbevis og markedet for disse

og mottakeren og enhver annen investor oppfordres til selv å gjennomføre sine egne vurderinger av en eventuell investering i de aktuelle egenkapitalbevisene, herunder

også foreta egne vurderinger med hensyn til rettslige og andre mulige implikasjoner for investor av slik investeringer, også med hensyn til skatteforhold.

Denne presentasjonen er underlagt norsk rett og enhver tvist i tilknytning til denne skal avgjøres i henhold til norsk lov.

4 m.NessetSparebank
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Kort oversikt over Nesset Sparebank

Nesset Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor i
Eidsvåg, Møre og Romsdal, og har en forvaltningskapital på NOK 1,5
mrd per 30.6.2013

Nesset Sparebank har cirka 5.000 kunder og er en solid bank med ren
kjernekapitaldekning på 10,7 %, kjernekapitaldekning på 16,2 % og
ansvarlig kapitaldekning på 18,6 % per 30.6.2013 (standardmetoden)

Banken har brutto utlån på NOK 1,212 mrd, innskudd på NOK 1,057
mrd og en innskuddsdekning på 87,2 %. Banken har i tillegg NOK 37
mill i Eika Boligkreditt AS. Totale utlån er dermed NOK 1,249 mrd

Sum egenkapital utgjør NOK 94,6 mill. Banken har i tillegg
fondsobligasjonslån på NOK 50 mill, samt et ansvarlig lån på NOK 15
mill

Nesset
Sparebank
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Sentralt plassert mellom Molde, Kristiansundog Sunndalsøra

Hovedkontor i Eidsvåg og

ekspedisjon i Vistdal, begge i

Møre og Romsdal
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NOK 1,5 milliarder i

forvaltningskapital
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Bankens ledelse

Jan-Børge Silseth, Banksjef
Født 1967. Bosatt på Raudsand.

Ansatt i banken i 1987. Banksjef fra 2003. Avdelingsleder personmarked fra 1994 —2003. Utdannet

bankøkonom ved 131.Eksamen i mange bankrelaterte fag på Bankakademiet.

Bård Eiliv Oppigard, Nestleder/økonomiansvarlig
Født 1968. Bosatt i Eikesdal.

Ansatt i banken fra 2006 som nestleder og økonomiansvarlig. Utdannet siviløkonom. Arbeidet som
revisor i mange år.

Anne Maridal, Avdelingsleder Personmarked
Født 1961. Bosatt i Eidsvåg.

Ansatt i banken i 1982. Avdelingsleder personmarked fra 2003. Autorisert finansiell rådgiver og

autorisert forsikringsrådgiver. Eksamen i mange bankrelaterte fag på Bankakademiet.

Bjørn Steinar Brubæk, Avdelingsleder Næringsliv
Født 1960. Bosatt på Skåla.

Ansatt i banken i 1997. Avdelingsleder næringsliv fra 2012. Utdannet revisor og har erfaring som både
revisor og økonomisjef i privat næringsliv.
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Organisasjonskart og tilknyttede selskaper

: o -
-

Tilknyttede selskaper

Nesset Sparebank er tilknyttet

sparebanksamarbeidet i Eika Alliansen
som består av 80 banker og OBOS.

I III- I

.

	

.0• •

Eika Gruppen AS tilbyr alle tjenester

innen finansiering, forsikring,
sparing/plassering og banktjenester.
Gruppen er en av de største aktørene i

det norske bankmarkedet og den
viktigste i store deler av distrikts -

Norge.
.• .•

is
. ei0 i• •."

I
IN>

	

I. 'I - •'I ...

	

A.., le.
El. w ••• II. •

å

. Å

Å

Eika Gruppen AS (eierandel: 0,48 %)

Eika Forsikring AS

Eika Kredittbank AS

Eika Kapitalforvaltning AS

Aktiv Eiendomsmegling AS

5DC Holding AS (19 %)

Eika Boligkreditt AS

Eierandel 0,53 %

•

ku.
4 NessetSparebank
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Bankens styre og kontrollkomitee

Styret Kontrollkomit

• Svein Atle Roseth, Styreleder . Per Egil Myrvang, Kontrollkomiteens leder

• Arne Botten, Nestleder • Ole Marvin Aarstad

• Jan Erik Nerland • Ingrid Ullebø Hole

• Anne Grete Klokseth




• Knut Arne Bugge Varamedlemmer

• Rune Skjørsæther • Bodil Bergseth

• Ann Kristin Dyvik (ansattes representant) • Stephan Berg

Varamedlemmer

Ola Einar Stolsmo

Oscar Dag Sylte jr.

Rita Holmen

Trygge Holten

Nesset
Sparebank
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Bankensforstanderskap

Innskytervalgte medlemmer

Geir Flemmen

Tor Bugge

Bodil Nerland

Rolf Lange

Noralf Wadsten

Kommunevalgte medlemmer

Paul Nauste

Kari Sølvik

Ola Einar Stolsmo

Vigdis Listaul

Audhild Nauste

Ansattevalgte medlemmer

Rune Skavnes

Bjørn Steinar Brubæk

Bjørg Anita Husvang

Egenkapitalbeviseierne medlemmer

Kari Nerland

Per Magne Brakstad

Tor Gunnar Hansen

Olav Gjermundnes

Oskar Dag Sylte sr

Jan Rindli

Bjørg Anne Vike

Roar Flataker

Nesset
Sparebank
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Sponser lokalt

Banken står bak arrangementer som:

Nesset Sparebank Skicup

Nesset Sparebank fotballskole

Vi er med som støttespiller for en rekke lag og arrange

Basarer

Eidsvåg IL

Eidsvågdagene

Eikesdalsdagene

Nesset Snøscooterklubb

Raudsand IL

Raudsanddagene

Refleksvester til barnehager

Skjortarennet

Stadionskilt

Trygg skolevei

Nossfy,

tr-

PALA6MW LOKALBANWN

ilLNessetSparebank
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Hovedtrekk resultatutvikling per 2. kvartal 2013

Resultatfør skatt på 7,46 mill kr
0,65 mill kr bedre enn resultatet per 30.6.2012

Rentenetto på 12,63 mill, opp fra 12,61 mill i tilsvarende periode i fjor

Lønn og adm. kostnader og øvrige kostnader utvikler seg stabilt

Fortsatt lave tap med 0,86 mill per 30.6.2013 mot 0,32 mill i tilsvarende periode i fjor

Noen sentrale nøkkeltall
Egenkapitalavkastning 11,58 % (11,13 % per 30.6.2012)

Nettorente 1,88 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (2,04 % per 30.6.2012)

Netto andre driftsinntekter 0,93 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (0,74 % per 30.6.2012)

Driftskostnader i % av driftsinntekter 56,89 % (58,56 % per 30.6.2012)

4.... Nesset
Sparebank
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Resultat per 2. kvartal 2013 vs. per 2. kvartal 2012

RESULTATREGNSKAP 30.6.2013

I hele tusen kr.

30.6.2012 31.12.2012

Renteinntekter og lignende inntekter 30 449 29 558 59 681

Rentekostnader og lignende kostnader 17 822. 16 947 32 800

Netto rente og kredittprovisjonsinntekter 12 627 12 611 26 881

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 670 84 85

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 5 422 4 658 9 514

Provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 835 870 1 796

Netto gevinst/tap av verdipapir og valuta 989 718 1 776

Andre driftsinntekter 0 0 0

Netto andre driftsinntekter 6 246 4 950 9 579

Sum driftsinntekter 18 873 17 201 36 460

Personalkostnader 5 239 5 410 12 584

Administrasjonskostnader 4 129 3 546 7 420

Avskrivninger mv. varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 398 296 636

Andre driftskostnader 987 822 1 780

Sum driftskostnader 10 753 10 074 22 420

Resultat av ordinær drift før tap 8 120 7 127 14 040

Tap på utlån, garantier 858 315 3 644

Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapir som er anleggsmiddel -198 0 -133

Resultat av ordinær drift før skatt 7 46Q 6 812 10 529

Skatt på ordinært resultat 2 198 2 007 3 114

Resultat av ordinær drift etter skatt 5 262 4 805 7 415

Nesset
Sparebank
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Balanse per 2. kvartal 2013 vs. per 2. kvartal 2012

BALANSE
EIENDELER

30.6.2013

I hele tusen kr.

30.6.2012 31.12.2012

Kontanter og fordring på sentralbanken 83 801 25 891 38 980
Utlån til og fordringer på kredittinstitusJoner 34 329 24 857 18 315
Utlån til og fordringer på kunder 1 211 996 1 080 741 1 168 485
Nedskrivninger på utlån 5 110 8 340 10 875
Netto utlån til og krav på kunder 1 206 886 1 072 401 1 157 610
Sertifikat, obligasjoner og andre rentebærende papirer 33 153 45 965 31 238
Aksjer, fond og egenkapitalbevis 84 153 50 403 40 012
GoodwIII og andre immaterielle eiendeler 441 482 441
Varige drIftsmidler 13 057 6 149 8 140
Andre eiendeler 57 6 0
Forskuddsbetalin er ootente inntekter 4 881 4 856 3 908
5UM EIENDELER 1 461 556 1 231 010 1 298 644

GJELDOG EGENKAPITAL





Gjeld til kredittinstitusjoner 160 084 140 148 178 084
Innskudd fra og gjeld til kunder 1 056 652. 899 093 888 055
Obligasjonslån 66 500' 41 500 66 500
Annen gjeld 5 512, 3 922 7 331
Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter 13 196, 12 142 4 324
Ansvarlig lånekapital 15 000 30 000 15 000
Fondsobligas'onslån 50 000 15 000 50 000
SUM GJELD 1 366 944 1 141 805 1 209 294
Egenkapital:





Sparebankens fond 60 350 55 850 60 350
Grunnfond 25 000 25 000 25 000
Gavefond 300, 300 300
Utjevningsfond 3 700 3 250 3 700
Overskudd hittil i år 5 262 4 805 0
SUM EGENKAPITAL 94 61Z 89 205 89 350
SUM GJELDOG EGENKAPITAL 1 461 556 1 231 010 1 298 644

POSTERUTENOM BALAN5EN





Betingede forpliktelser 31 074 46 160 37 652

4.. NessetSparebank Side 14



God egenkapitalrentabilitet på tross av vekst de siste årene

13,8%

11,6% 11,6%
11,3%

9,8%

8,8 %
8,4%

2009 2010 2011 2012 2.kv.2013

01Nesset Spare bank IIIIGjennomsnktalle sparebanker

• Nesset Sparebank oppnådde en egenkapitalavkastning på 11,6 % i første halvår i 2013

Kilde: Sporebankforeningen og Nesset Sporebank

41,. NessetSparebank
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Utvikling i netto renteinntekter og provisjonsinntekter

3,0 %

2,60%

2,5 % 2,37%
2,26%

2,14%

2,00%
2,0 % 1,88%

1,0%
,94 % ,93 %

,72 % ,74 % ,69 %
,77 %

0,5 %

0,0 %
2008 2009 2010 2011 2012 2. kv 2013

OlNetto rente- og kredktprovisjonsinntekter • Netto andre drffisinntekter

Banken økte både rentenetto og provisjonsinntektene i 2012.

Positiv utvikling i provisjonsinntekter.
Kilde: Nesset Sparebank
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Utviklingi kostnadsprosent

70%

60,2
60%

%




56,6 %




50,0 %
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10%




64,8 %

61,5 %

56,9 %

50,8 %

45,9 % 46,5 %

2009 2010 2011 2012 2. kv. 2013

Nesset Sparebank Gjennomsnkt sparebanker

Stabile kostnaderog volumvekstgir bedring i kostnadsprosent

Kilde: Sparebankforeningen og Nesset Sparebank
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Utlån og innskuddsvekst,samt høy innskuddsdekning

1 200
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0

Balanseutvikling Innskuddsdekning

100%

90%
87,9 %

90,5 %
85,5 % 85,1 %

80% 76,0 %

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

87,2 %

2008 2009 2010 2011 2012 2. kv 2013 2008 2009 2010 2011 2012 2. kv 2013

	

I~Forvaltningskapital Brutto uffin -1L—trinskudd

• Banken opplever vekst i både utlån og innskudd og har i tillegg benyttet Eika Boligkreditt AS

noe til boliglån innenfor 60 %
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Tap - og nedskrivninger

0,45%

0,40%

0,40

0,3

Tap i % av brutto utlån

%

0,70%

0,60%

Individuelle nedskrivninger

0,65 %

0,60%0,62%0,61% 43,

0,40%

0,35%

0 5
0,34

Gruppenedskrivninger

%

0,33%0 3356
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2012 2. kv 2013

Nesset Sparebank • Gjennomsnkt av alle sparebanker • Nesset Sparebank • Gjennomsrat av arle sparebanker • Nesset Sparebank • Gjennomsnkt av aUe sparebanker

Bankenhar fortsatt lavetap og nedskrivninger

Kilde: Sparebankforeningen og Nesset Sparebank
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Utlånsportefølje per 31.12.2012

PIWIBMfordeling (eks. boligkreditt)
100%

Banken har en stabil høy andel innen 90%
utlån til personmarkedskunder med et

snitt de siste 5 år på 73,3 % og en andel

på 73,5 % ved utgangen av 2012.

Andelen er redusert noe de to siste

åre ne og dette skyldes i hovedsak at

banken har benyttet Eika Boligkreditt til

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
1096
096




26,4% 5,896 -26,196- 26,5968,7%




nye boliglån innenfor 60 %, i tillegg til 2003 2009 2010 2011 2012

vekst på bedriftsmarked (BM). UPeronmrked Bedriftsmarked

Sektorfordeling av utlån til

Eiendomsdrift utgjør en vesentlige andel bedriftsmarked

av utlånsvolumet til BM. Forøvrig har restaurantog

banken engasjementer innen 5%

Varehandel,

hotelI
Transport

4%

primærnæring, industri/kraft/bergverk, Byggoganlegg
12%

bygg og anlegg, • • I

varehandel/restaurant/hotell og lndustri,kraft
ogbergverk

transport. 14%

4 .
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Eksponeringper risikoklasse

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

50%

20%

10%

0%

2008 2009 2010 2011 2012

111Lav risiko n Normal risiko Høy risiko

• 98 % av porteføljen er engasjementer med liten eller middelsrisiko.

4 .
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Resultatutvikling - Fem siste år

" -
•.-
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Renteinntekterog lignendeinntekter 67,1 51,3 50,8 55,5 59,7
Rentekostnaderr nende inntekter 44 0 27 0 26 2 31 9 32 8
Netto rente-kredittprovisjonsinntekter 23,1 24,3 24,8 23,7 28,9
Utbytteog andre innt.av VP mNar.avkastn. 0,5 0,2 0,6 0,5 0,1
Provisjonsinntekterog inntekterfra banktj. 8,0 8,1 8,6 8,9 9,5
Provisjonskostnaderog kostnaderved bankti 1,4 1,5 1,7 2,0 1,8
Nettogevinstav valutaog verdipapirer 1,1 0,6 0,6 0,6 1,8
Andre driftsinntekter 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Netto andre driftsinntekter 8,4 7,3 8,1 8,1 9,6
Sum driftsinntekter 31,5 31,7 32,7 31,7 36,5

Lønnog generelle administrasjonskostnader 15,2 15,8 15,5 18,3 20,0
Avskrivningermv av varige driftsmidler 1,5 1,5 0,6 0,6 0,6
Andredriftskostnader 1 1 8 2 4 1 7 1 8
Sum driftskostnader 18,8 19,1 18,5 20,8 22,4

Driftsresultat før tap 12,7 12,8 14,2 11,2 14,0
Tap på utlån,garantier mv. 4,0 3,3 232 1,3 3,5
Nedskr/reverseringog gev/tap på VP 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0
Resultat før skatt 8,7 9,3 12,3 9,9 10,5.

Skatt 2,4 2,8 3,4 2,6 3,1
Resultat etterskatt 8,3 8,5 8,9 7,3 7,4

Kommentarer til resultatet

Banken har økt rentenettoen fra
1,99 % i 2011 til 2,14 % i 2012
til tross for hard konkurransei
nærområdet, presspå marginer,
samt økte fundingkostnader.

Provisjonsinntekterøker som
følge av økt bruk av Eika
Boligkreditt og provisjonerfra
salgav skade- og
personforsikring.

Banken har levert solide
resultater de siste 5 årene til
tross for finanskrise i 2008/2009
og skjerpet konkurranse i
nærområdet.

Nesset
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Balanseutvikling - Fem siste år

-• --•.- It: Ii• I1




Kommentarer til balansen
Kontanterogfordringerpå sentralbanker 73,4 86,7 87,5 98,5 39,0




Nettoutlån ogfordringerpå kredittinst. 13,6 16,6 39,8 24,0 18,3




Brutto utlån på egen balanse
Sum kontanter og fordr. på kred.inst. 87,0 103,3 127,3 122,5 57,3




økte i 2012 med 136 mill,
tilsvarende 13,2 %.

Bruttoutlånfer spes. og uspes.tapsavs. 807,0 872,5 932,0 1032,2 1168,5




-Nedskrivningerpå indMduelleutlån 4,7 5,2 5,7 4,9 7,0




-Nedskrivningerpå grupperav utlån 3,0 3,0 2,6 3,3 3,9 • I tillegg økte utlån gjennom Eika
Netto utlån og fordringer på kunder 799,3 864,3 923,6 1024,0 1157,6




Boligkreditt med 22 mill i 2012.

Sertifikaterog obligasjoner 39,2 50,6 50,2 46,0 31,2




Aksjer(ogandreVP med variabelavk.)
Sum verdipapirer

8,2
47,4

23,9
74,5

26,3
76,5

33,5
79,5

40,0
71,3 • Banken har ved utgangen av






2012 en betydelig

Sum immaterielleeiendeler 4,1 0,6 0,1 0,5 0,4




likviditetsbeholdning.
Sum varigedriftsmidier 7,0 6,6 6,3 5,9 8,1




Andreeiendeler 3,4 2,9 0,0 0,1 0,0




Sum forskuddbetalingerog opptjenteinnt. 4,0 3,6 4,4 3,4 3,9 • Banken har kun anleggsaksjer.
Sum elendeler 952,2 1055,9 1138,3 1236,0 1298,6




Største investeringer er i Eika






Gruppen AS og Eika Boligkreditt







AS.

4...NessetSparebank
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Balanseutvikling- Femsisteår
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I




Sum gjeld til kredittinstitusjoner 60,0 95,1 165,2 135,7 178,1
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 709,7 789,5 797,0 878,3 888,1 .
Sum innskudd 769,7 884,6 962,2 1014,0 1066,1

Obligasjonsgjeld 55,0 40,0 40,0 81,5 66 5
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdip. 55,0 40,0 40,0 81,5 66,5

Annen gjetd 7,3 7,3 8,1 7,4 7 3
Påløpte kostnader og mottatte ikke opptj innt. 3,9 3,7 3,1 3,7 4:3

Avsetninger til påløpte kostnader og forpl_ 0,8 0,9 0,0 0,0 0,0
Sum øvrig gjeld 12,0 11,9 11,2 11,1 11.7

Ansvarlig kapital 45,0 45,0 45,0 45,0 65,0

Eierandelskapital 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0
0tkaI






Sparebankens fond 43,1 46,6 51,6 55,9 60,4
litjevningsfond 2,1 2,5 3,0 3,3 3,7
Gavefond 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
Sum egenkapital 70,5 74,4 79,9 84,4 89,4

Sum gjeld og egenkapital 952,2 1055,9 1138,3 1236,0 1298,8

Kommentarer til balansen

Innskudd fra kunder har holdt
seg stabilt fra 2011 til 2012 og
økte med 10 mill, tilsvarende 1,1

Ansvarlig lånekapital er
fondsobligasjoner og ansvarlig
lån.

Obligasjonsgjeld er redusert og
utgjør 66,5 mill ved utgangen av
2012.

Egenkapitalandelen av total
balanse for 2012 er 6,9 %.

441_,NessetSparebank
Side 24



Nøkkeitail - Fem siste år

-_
Forvaltningskapital(MNOK)
Innskuddfra kunder(MNOK)
Utlån(MNOK)
Utlåni boligkredittselskap(MNOK)

II;

952
770
807

It•

1 056
885
873

tI

1 138
962
932

1 236
1 014
1 032

i

1 277
1 066
1 168

22

Kommentarer til nøkkeltall

Netto rentemargin på 2,14 % i
2012 mot 1,99 % i 2011.

Innskuddsdekning 87,9 % 90,5 % 85,5 % 85,1 % 76,0 %




Veksti forvaltningskapital
Veksti utlån(egenbak)

15,5
13,4

%
%

10,9 %
8,1 %

7,8
6,8

%
%

8,6 %
10,8 %

3,3
13,2

%
%

o Driftsresultat før tap økte fra

Veksti innskudd 20,0 % 11,2 % 0,9 %




10,2 %




0,94 % av gjennomsnittlig
Egenkapitalavkastninges. 9,2 % 9,0 % 11,6 %




8,8 %




forvaltningskapital (FVK) i 2011

til 1,12 % i 2012.

_.




It• I I






Renteinntekterog lignendeinntekter
Rentekostnaderog lignendeinntekter

7,55
4,95

%
%

5,11 %
2,69 %

4,63
239

%
%

4,68 %
269 %

4,75
2,61

%
%




Utlånstapene er fortsatt lave

Nettorente-og kredittprovisjonsinntekter 2,60 % 2,42 % 2,24 % 1,99 % 2,14 % '




med 0,28 % av gjennomsnittlig
Nettoandredriftsinntekter 0,94 % 0,73 % 0,74 % 0,68 % 0,76 %




FVK i 2012. I 2011 var tap på
Sumdriftskostnader
Drfftsresultatfør tap

2,11
1,43

%
%

1,90 %
1,26 %

1,69
1,29

%
%

1,73 %
0,94 %

1,78
1,12

%
% ;




utlån 0,11 %.

Tap på utlån,garantiermv. 0,44 % 0,33 % 0,20 % 0,11 % 0,28 %




Resuftatførskatt 0,98 % 0,93 % 1,12 % 0,83% 0,84 %




Skatt 0,27 % 0,28 % 0,31 % 0,22 % 0,25 '




Egenkapitalavkastning på 8,5 % i
Resuttatetterskatt 0,71 % 0,65 % 0,82 % 0,61 % 0,59 % -




2012 mot 8,8 % i 2011.

*G" snitt













• Banken fører regnskap etter








NGAAP.
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Forfallsstruktur

Kommentarer til fundingprofil

Forfall i 2013 er et sertifikat på
20 mill som forfaller 3.9.2013,
samt et KFS-lånpå 20 mill som
forfaller 28.10.2013

Forfallsprofil på ekstern gjeld*
100

90

80

31,4 %

25,7 %




35%

30%

•

70




22,3 % 25%




60




20%




50 13,7 %




•

40




15%




30




6,9 %




10%




20








5%




10








0%




Forfall i 2014 er et
obligasjonslån på 41,5 mill som
forfaller 4.8.2014, samt tre KFS-
lån på hhv. 20 mill, 20 mill og 10
mill med forfall 10.2.2014,
7.3.2014 og 2.6.2014

2013 2014 2015 2016 2017

Forfall Forfailsprofil i %

* Inkluderer all ekstern gjeld, dvs. tradisjonell funding, KFS- lån og onsvarlig kapital.

Forfall i 2015 er et
obligasjonslån på 25 mill som
forfaller 21.12.2015, samt to
KFS-lånpå hhv. 30 og 20 mill
med forfall 11.6.2015 og
1.10.2015
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Hvaer egenkapitalbevis?

Egenkapitalinstrumentfor sparebanker. UnderskudddekkesførstavSparebankfondet

Egenkapitalbeviser utbytteberettiget.

Høyt nivå på direkteavkastningen- snitt på
cirka6-7 % på de børsnoterte
egenkapitalbevisene. • •••

Lavererisikoi egenkapitalbevisbanker
sammenlignet med aksjebanker—Den
privateide kapitalen har en bedre prioritet enn
den herreløse kapitalen (sparebankensfond og
gavefondet).

•

Nesset
Sparebank
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Utbyttepolitikk i Nesset Sparebank

Nesset Sparebank har som økonomiske mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir god

og stabil avkastning på bankens samlede egenkapital. Nesset Sparebank legger til grunn at

overskuddet fordeles mellom egenkapitalbeviseierne og sparebankens fond i henhold til

deres andel av bankens egenkapital.

Egenkapitalbeviseierne mottar avkastning i form av utbytte eller ved at det blir satt av til

utjevningsfondet. Dette fondet skal bidra til å stabilisere egenkapitalbeviseiernes

kontantutbytte over tid.

Nesset Sparebank vil også i årene fremover vektlegge et konkurransedyktig kontantutbytte.

4., NessetSparebank
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Transaksjonen—Emisjonav egenkapitalbevis

Emisjon av egenkapitalbevis

Forstanderskapet i Nesset Sparebank besluttet i møte torsdag 26. september 2013 å

gjennomføre en emisjon på NOK 26 mill. Banken vil utstede 250 000 nye egenkapitalbevis til

eksisterende egenkapitalbeviseiere til NOK 104 per stk. Så langt banken kjenner til er sist

omsatte markedskurs NOK 135 per stk.

Alle eksisterende egenkapitalbeviseiere får 1 tegningsrett per egenkapitalbevis de eier per

utløpet av 27. september 2013.

Det er innhentet garantier fra eksisterende egenkapitalbeviseiere og emisjonen er derfor

sikret gjennomført.

Tegningsperioden starter mandag 30. september 2013 og løper frem til og med fredag 18.

oktober 2013 kl 16.00.

E enka italbeviseiere som ønsker å delta i emis'onen oppfordres til å sende inn sin

tegningsblankett (vedlegg I) så raskt som mulig til 's norne.no eller levere tegningsblanketten

i banken.

Tegningsretter som ikke er benyttet innen utløpet av tegningsperioden blir verdiløse.

ÅlNessetSparebank
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Transaksjonen—Kjøp og salg av tegningsretter

Kjøp og salg av tegningsretter

Alle eksisterende egenkapitalbeviseiere får 1 tegningsrett per egenkapitalbevis de eier per

utløpet av 27. september 2013.

Eksisterende eiere som ikke ønsker å delta i emisjonen vil kunne selge tegningsrettene sine til

interesserte kjøpere og Norne Securities vil legge til rette for dette.

E enka italbeviseiere som ikke ønsker å delta i emis'onen oppfordres til å ta kontakt med

Norne Securities (kontaktdetaljer siste side) slik at de kan få solgt tegningsrettene sine.

Blankett for salg av tegningsretter (vedlegg II) sendes til 's norne.no eller levere blanketten i

banken.

Tegningsretter som ikke er benyttet innen utløpet av tegningsperioden blir verdiløse.

..<1.NessetSparebank
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Transaksjonen—Tildeling, rettigheter og oppgjør

Tildelingskriterier

Melding om tildeling vil bli sendt cirka 25. oktober 2013 med angivelse av antall tildelte
egenkapitalbevis.

Tildeling av de nye egenkapitalbevisene foretas av bankens styre. Følgende tildelingsprinsipper
skal gjelde:

(i) Det vil bli tildelt egenkapitalbevis til tegnere på grunnlag av tildelte og ervervede tegningsretter som er gyldig utøvet
i løpet av tegningsperioden.

(ii) Dersom ikke alle de utstedte tegningsrettene benyttes, vil tegnere som har tegnet på grunnlag av tegningsretter og
som har overtegnet, få tildelt ytterligere nye egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall tegningsretter hver
av dem har gyldig utnyttet i løpet av tegningsperioden. I den utstrekning forholdsmessig tildeling ikke er mulig å
gjennomføre, vil banken foreta tildeling etter loddtrekning.

(iii) Eventuelle nye egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til punkt (i) og (ii) ovenfor, vil tildeles tegnere som ikke
har utøvet tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik
at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste multippel av hundre egenkapitalbevis.

(iv) Nye egenkapitalbevis som ikke er tildelt i hen hold til punktene (i), (ii) og (iii) over, vil bli tegnet av og tildelt
garantikonsortiet.

Frist for betaling av de nye egenkapitalbevisene er 28. oktober 2013.

De nye egenkapitalbevisene vil gi samme rettigheter som de eksisterende
egenkapitalbevisene, og vil gi rettigheter i banken fra tidspunktet for registrering av
kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, inkludert rett til utbytte som vedtas etter
registreringen.

4.,.. Nesset
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Transaksjonen—Emisjonenstyrkerkapitaldekningen
Utvikling i kapitaldekning

25%

20%

15%

10%

5%

0%

,00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013*
	 Kjemekapitaldekning  ••••••Ansvarlig kapitaldekning

Ren kjemekapitaidekning

Estirnertkapitaidekning*
25%

20%

15%

10%

5%

0%
Per 30.052013 Forutsatt emisjon på 25 mill

* Basert på RVB per 30.6.2013 og en emisjon på 25 mill (inkl, ikke estimat på årets resultat).

Emisjonenstyrker kapitaldekningen

Nesset Sparebank er solid og har

en ren kjernekapitaldekning,

kjernekapitaldekning og ansvarlig

kapitaldekning på hhv. 10,70 %,

16,24 % og 18,59 % per

30.06.2013 (standardmetoden).

Etter å ha gjennomført

egenkapitalbevisemisjonen, vil

banken ha en estimert ren

kjernekapitaldekning,

kjernekapitaldekning og ansvarlig

kapitaldekning på hhv. 14,5 %,

20,7 % og 22,4 %.
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Transaksjonen - Oversikt over deltakere i garantikonsortiet

Fomavn Etternavn / Selskap




Garantibeløp

1 Dag Oskar Sylte kr 8 000 000

2 Alstadgruppen AS kr 3 000 000

3 Magne Nauste kr 3 000 000

4 Kari Nerland kr 2 000 000

5 Jan Erik Nerland kr 1 000 000

6 Ailin Moen kr 1 000 000

7 Martinus W. Neriand kr 1 000 000

8 Olaf Hanset kr 1 000 000

9 Rørosbanken kr 1 000 000

10 Marit Kaspara Hagbø kr 520 000

11 Tor Gunnar Hansen kr 500 000

12 Kristian Austigard kr 350 000

13 Magne Bugge kr 350 000

14 Einar Oppigård kr 312 000

15 Brubæk Bjøm Steinar kr 300 000

16 Einar Wadsten kr 300 000

17 kne Botten kr 300 000

18 Gudbjerg Frisvoll kr 300 000

19 Thor Solhjell kr 258 000

20 Even Hustad kr 250 000

21 Knut Arne Bugge kr 200 000

22 Bjørg Anne Vike kr 200 000

23 Noralf Wadsten kr 150 000

24 Sigurd Lyster kr 110 000

25 Elly Bugge kr 100 000

26 Henrik Håndes Minnefond kr 100 000

27 Rune Skavnes kr 100 000

28 Bjøm Magnar Nilsen kr 100 000

29 Britt Kaspara Nilsen kr 100 000

30 Audhild Torjul kr 100 000

SUM




kr 26 000 000

4
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Transaksjonen - De 20 største egenkapitalbeviseierne pr. 30.06.2013

Eier Egenkapitalbevis Prosentandel
Oskar Invest AS 25.000 10,00
Alstadgruppen AS 15.000 6,00
Nesset kommune 12.700 5,08
Harald Wahlstrøm 10.440 4,18
KariNerland 10.360 4,14
Magne Nauste 10.257 4,10
Joar Heggset 10.000 4,00 .
Nesset KraftAS 8.470 3,39
Coop Orkla Møre BA 8470 3,39 :
Henrik Håndes Minnefond 7300 2,92
KjellHolland 6.350 2,54
Ailin Moen 6.000 2,40
Gudbjørg Frisvoll 6.000 2,40
Surnadal Sparebank 5.930 2,37
Martinius Wågbø 5.230 2,09
Petter lnge Bergset 5.000 2,00 .
Bodil Bergset 5.000 2,00 .
Jan Erik Nerland 4.340 1,74
Høland og Seteskog Sparebank 4.240 1,70
Audhild Torjuul 4.000 1,60
Olav Gjermundsnes 4.000 1,60 .
SUM 20 største 174.087 69,64

øvrige eiere 75.913 30,36
Utstedt egenkapitalbevis 250.000 100,00 .
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Oppsummering

Nesset Sparebank er en selvstendig sparebank med forvaltningskapital på NOK 1,5 milliarder
per 30.6.2013.

Banken er solid og har en ren kjernekapitaldekning på 10,70 %, kjernekapitaldekning på

16,24 % og ansvarlig kapitaldekning på 18,59 % per 30.6.2013 (standardmetoden).

Kapitalbehov skyldes primært ønske om å styrke ren kjernekapital for å sikre videre vekst i
Nesset kommune og omegn, samt imøtekomme strengere myndighetskrav.

Banken ønsker fortsatt å la de eksisterende lokale eierne ta del i verdiskapningen som skjer i
regionen og velger derfor å gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende
egenkapitalbeviseiere i banken.

Det inviteres til tegning av egenkapitalbevis i Nesset Sparebank («Fortrinnsrettsemisjon") på
de betingelser som fremgår av tegningsblanketten. E enka italbeviseiere som nsker å delta
i emis'onen o fordres til å sende inn sin te nin sblankett vedle I så raskt som muli .
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Side 38



Kontaktinformasjon

UTSTEDER: TILRETTELEGGER:

Nesset
Sparebank SECURITIES

KONTAKTPERSON: KONTAKTPERSON:

Jan Børge Silseth Joakim Svingen
Banksjef Seniorrådgiver

Mobil 41 06 64 01 Mobil 97 59 05 71

jan-borge@nessetbanken.no js@norne.no
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