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Oppfølging av endringer i ESRBs anbefaling om utbytte mv. fra
finansforetak
Vi viser til brev fra Finanstilsynet 21. desember 2020 til Finansdepartementet om
oppfølging av endringer i ESRBs anbefaling om utbytte mv. fra finansforetak.
Forventninger til utdeling av utbytte mv. ut 3. kvartal 2021
Departementet slutter seg til Finanstilsynets vurdering av usikkerheten om utviklingen
i norsk økonomi og finansmarkedene i tiden fremover. Det er fortsatt stor usikkerhet
om den økonomiske utviklingen, og det er derfor viktig at bankene ikke disponerer
overskuddsmidler på en måte som kan svekke utlånsevnen. Som Finanstilsynet viser til,
kan imidlertid godt kapitaliserte banker ha grunnlag for noe utdeling i 2021 basert på
forsiktighet og innenfor visse grenser.
Finanstilsynet foreslår i brevet 21. desember 2020 at norske banker som etter en særlig
forsiktig vurdering og basert på ESRBs anbefaling finner grunnlag for utdelinger,
forventes frem til 30. september 2021 å holde samlede utdelinger innenfor maksimalt
25 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020. Finanstilsynet understreker
at eventuelle utdelinger innenfor denne grensen omfatter enhver form for utdeling som
allerede er utbetalt eller besluttet i 2020 og utdelinger som utbetales eller besluttes
fram til 30. september 2021, og alt utbytte på aksjer og egenkapitalbevis, kundeutbytte,
gaver og tilbakekjøp av egenkapitalinstrumenter.
Departementet slutter seg i hovedsak til Finanstilsynets forslag. Departementet er enig
i at det bør være en generell grense for utdelinger, og at det ved fastsettelsen av en slik
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grense er naturlig å se hen til grenser som er fastsatt i andre EØS-land. I lys av at
norske banker sett under ett er lønnsomme og godt kapitaliserte, og at en betydelig
andel av utbytteutdelingene fra norske sparebanker går til allmennyttige formål som
kan ha særlige behov under det økonomiske tilbakeslaget, bør det imidlertid etter
departementets vurdering settes en noe høyere grense enn den Finanstilsynet har
foreslått. Departementet forventer at norske banker som etter en forsiktig vurdering og
basert på ESRBs anbefaling finner grunnlag for utdelinger, holder samlede utdelinger
innenfor maksimalt 30 prosent av kumulert årsresultat for årene 2019 og 2020 frem til
30. september 2021.
Videre understreker departementet at grensen på 30 prosent bare bør gi føringer for
disponering av overskuddsmidler for 2019 og 2020, og at den for banker som ennå ikke
har delt ut 2019-midler, ikke bør være til hinder for at banken benytter hele grensen på
utdeling av 2019-midler. Som Finanstilsynet peker på, bør bankene uansett ikke dele ut
2019-midler før resultatet for 2020 foreligger. Departementet legger til grunn at det bør
være kontakt med Finanstilsynet under bankenes vurdering av grunnlaget for
utdelinger, men understreker samtidig at det ligger til bankenes styre å fremme forslag
om anvendelsen av overskuddsmidler for bankens generalforsamling eller
forstanderskap.
Muligheter for utdeling av utbytte mv. etter 3. kvartal 2021
Dersom de økonomiske utsiktene skulle gi grunnlag for det, vil bankene etter 3. kvartal
i år kunne basere sin overskuddsdisponering på grundige analyser av egen soliditet, og
eventuelt dele ut mer av overskuddsmidlene for 2020. For banker som er organisert
som allmennaksjeselskap eller aksjeselskap, kan generalforsamlingen ved godkjenning
av årsregnskapet gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte frem til neste
ordinære generalforsamling, jf. finansforetaksloven § 7-4 første ledd og aksjelovene
§ 8-2 annet ledd. Regelverket er ikke til hinder for utdeling av årets overskuddsmidler i
flere omganger.
Den nevnte bestemmelsen i aksjelovene er ikke uttrykkelig gjort gjeldende for
finansforetak som ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap, jf.
finansforetaksloven § 7-4 første ledd. Dette har sammenheng med at bestemmelsen
ennå ikke var innført da ny finansforetakslov ble utredet i NOU 2011: 8. Et sentralt
hensyn ved utformingen av finansforetaksloven var å legge til rette for mest mulig like
rammevilkår for sparebanker og banker som er organisert som aksjeselskap eller
allmennaksjeselskap. Etter departementets syn bør generalforsamlingen eller
forstanderskapet i sparebanker (og andre finansforetak som ikke er organisert som
aksjeselskap eller allmennaksjeselskap) på lik linje med generalforsamlingen i
aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper kunne gi styret fullmakt til å beslutte utdeling
av utbytte mv. frem til neste ordinære generalforsamling.
Departementet kan gi forskrift om utfylling av finansforetaksloven, jf. loven § 1-7 første
ledd. Departementet ber Finanstilsynet utarbeide et høringsnotat med utkast til
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forskrift som gjør allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd gjeldende for finansforetak som
ikke er organisert som aksjeselskap eller allmennaksjeselskap.
Vi ber Finanstilsynet oversende høringsnotatet innen 8. februar 2021.

Med hilsen

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef
Marius Østli
avdelingsdirektør
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