EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Eierstyring og selskapsledelse
(Corporate Governance)
Bankens risikostrategi skal sikre at bankens
virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente
oppfatninger og standarder, samt lover og forskrifter.
Strategien beskriver de verdier, mål og overordnede
prinsipper som banken styres og kontrolleres etter for å
sikre eiernes, innskyternes og andre gruppers interesser i
banken.
Styringsdokumenter for Helgeland Sparebanks ulike
virksomhetsområder konkretiserer styringsmål og rammer.
Dette omfatter blant annet bankens
samfunnsengasjement, vedtekter, etiske retningslinjer,
strategidokument, policydokumenter, budsjett, fullmakter
og rammer, rutinebeskrivelser, innsidereglement og
egenhandel, overordnet styring operasjonell risiko og
retningslinjer for systemer og prosesser som fokuserer på
risikovurdering og intern kontroll i banken.
Helgeland Sparebanks røtter er dypt forankret på
Helgeland, og banken er levende opptatt av det som skjer i
regionen. Derfor har banken en visjon om å være en
drivkraft for vekst på Helgeland.
Fordi Helgeland Sparebank er en solid og robust lokal
sparebank med sterk markedsposisjon, kan banken bidra
aktivt til samfunnsutviklingen. Lovgiver har gitt
sparebankene anledning til å gi deler av overskuddet
tilbake til lokalsamfunnet i form av gaver til allmennyttige
formål. Sparebankene kan betale utbytte til lokalsamfunnet
av den egenkapitalandelen som eies av
kundene/samfunnet.
Bosetning og vekst er en forutsetning for bankvirksomhet.
Uten livskraftige og attraktive lokalsamfunn blir det
vanskelig å rekruttere arbeidskraft til bedrifter og offentlig
virksomhet, noe vi trenger for å fremme
samfunnsutviklingen. Vi lever derfor i skjebnefellesskap –
banken og helgelendingen. Helgeland Sparebanks
Gavefond er en del av bankens bidrag til utvikling,
optimisme og vekst i bygder og byer på Helgeland.
I tillegg til de strategiske og finansielle målsettingene har
Helgeland Sparebank valgt å ta sitt miljøansvar på alvor,
og har derfor vedtatt en egen miljøstrategi.
Styringsdokumentene bygger blant annet på Norsk
anbefaling til eierstyring og selskapsledelse, samt
Committee of European Banking Supervisors prinsipper for
overordnet styring og kontroll.
Helgeland Sparebank har som ambisjon å følge de nevnte
anbefalinger så langt de passer.
I tråd med punkt en i Norsk Anbefaling for Eierstyring og
Selskapsledelse følger en redegjørelse for bankens
etterlevelse av punktene i anbefalingen.
Forstanderskapet er bankens øverste organ og er
sammensatt av tre grupper med til sammen 25

medlemmer. Innskyterne velger 9 medlemmer, eierne av
egenkapitalbevis 10 medlemmer og de ansatte i banken 6
medlemmer. For å endre vedtektene kreves det at to
tredjedeler av forstanderne som er til stede, og minst
halvparten av alle forstandere stemmer for forslaget om
endring.
Forstanderskapet velger bankens styre, som skal påse at
banken har god eierstyring og selskapsledelse.
Virksomhet
Helgeland Sparebank er et finanskonsern som består av
morbanken samt datterselskaper. Henvisninger til banken
og/eller konsernet Helgeland Sparebank i denne artikkelen
gjelder konsernet Helgeland Sparebank.
I henhold til vedtektene i Helgeland Sparebank er formålet
til virksomheten å fremme sparing ved å ta imot innskudd
fra en ubestemt krets av innskytere, levere finansielle
tjenester til privatpersoner, næringsliv og offentlig sektor
og forvalte på en trygg måte de midler den rår over i
samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for
sparebanker. Banken kan utføre alle forretninger og
tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker
kan utføre i henhold til gitte konsesjoner og den til enhver
tid gjeldende lovgivning.
Styrets beretning inneholder en beskrivelse av bankens
mål og strategier. Helgeland Sparebank har en tre årig
strategiperiode med årlig rullering. Det strategiske
grunnlaget evalueres av styret og ledelsen minimum årlig,
og bankens planer justeres og tilpasses løpende. Bankens
strategiske plattform sammenfattet i hovedpunktene visjon,
forretningsidé, identitet, strategiske og finansielle mål,
samt etiske retningslinjer.
Banken har en kunderettet organisasjon med fokus på
personmarked, bedriftsmarked og kapitalmarked som
forretningsområder. Dette er supplert med støtteområder
og stabsfunksjoner. Bankens organisatoriske struktur er
dynamisk og vurderes ut fra endrede behov og
rammebetingelser.
Selskapskapital og utbytte
Bankens egenkapital er sammensatt av
egenkapitalbeviskapital, overkursfond, grunnfondskapital,
fond for urealiserte gevinster, gavefond, utjevningsfond,
fondsobligasjon og annen egenkapital.
Bankens målsetting er en ren kjernekapitaldekning
(konsern) på minimum 15,0 % og en totalkapitaldekning på
over 18,0 %.
Bankens utbyttepolitikk:
Helgeland Sparebank sitt mål er å oppnå økonomiske
resultater som gir eierne av kapitalen en god og stabil
langsiktig avkastning i form av utbytte og verdistigning på
egenkapitalen. Det er en målsetting for banken å
likebehandle bankens to eiergrupperinger.
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Banken har som målsetting å oppnå en
egenkapitalavkastning som er konkurransedyktig i
markedet sett i forhold til bankens risikoprofil. Mål for
egenkapitalavkastning er minst 10 % (konsern).

Valgkomiteen

Likebehandling av egenkapitalbeviseierne

Bankens valgkomite forbereder
•
de valg som foretas i forstanderskapet
•
egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet
•
innskyternes valg til forstanderskapet

Eierne av egenkapitalbevis skal ha forutsigbare vilkår både
med hensyn til likebehandling, avkastning og
styringsmessig innflytelse.

Forstanderskapets valgkomité foreslår også honorarsatser.
Bankens hjemmeside inneholder opplysninger om hvem
som sitter i valgkomiteen.

Børsnoteringen av egenkapitalbevisene sikrer at banken
aksepterer og imøtekommer de markedsvilkår som til
enhver tid gjelder i egenkapitalmarkedet og for
egenkapitalbevis.

Styrets sammensetning og uavhengighet

Fri omsettelighet
Vedtektene inneholder ingen begrensninger i
omsetteligheten av egenkapitalbevisene.
Sparebankstiftelsen Helgeland eier egenkapitalbevis i
Helgeland Sparebank. Stiftelsen skal i henhold til sine
vedtekter eie 25 % eller mer av egenkapitalbevisene i
Helgeland Sparebank.
Ut over dette er eneste begrensning de lovmessige krav
som for tiden fastsetter at ervervelse av egenkapital
(10 % eller mer) krever samtykke fra Finanstilsynet.

Helgeland Sparebanks valgkomité foreslår kandidater til
styret i tråd med bestemmelser om sammensetning i lov
og vedtekter. Ingen styremedlemmer eller representanter
for ledelsen er medlem av valgkomiteen. Styrets leder og
nestleder velges i egne valg.
Styret består av fra 6 til 9 medlemmer og inntil 4
varamedlemmer. Styret består nå av 9 faste medlemmer.
For tiden er 4 av de faste medlemmene kvinner.
Viktige kriterier for styrets medlemmer og sammensetning
er kvalifikasjoner, kapasitet, uavhengighet og kjønn.
Flertallet av styrets medlemmer skal være uavhengige av
bankens ledelse og hovedforretningsforbindelser.
Styret foretar en årlig evaluering av medlemmenes
uavhengighet og styrets samlede kompetanse. Alle som
velges til medlem eller varamedlem til styret må
tilfredsstille de krav til egnethet som følger av lovgivningen.

Forstanderskap
Styrets arbeid
Bankens øverste organ er forstanderskapet (kan
sammenlignes med generalforsamling i et AS) som er
sammensatt av egenkapitalbeviseiere, kunder og ansatte.
Forstanderskapet skal se til at banken virker etter sitt
formål og i samsvar med lov og vedtekter.
Forstanderskapet har 25 medlemmer og 25
varamedlemmer. Vedtak treffes med alminnelig flertall.
Imidlertid krever vedtak om vedtektsendringer 2/3 flertall
av de frammøtte og at minst 50 % av forstanderskapets
medlemmer stemmer for forslaget.
Valgene skjer i tråd med lov om finansforetak og
finanskonsern. Innkalling og referater fra
forstanderskapsmøter sendes Oslo Børs.
Valg til forstanderskapet skjer i valgmøter og på
valgdag(er). Alle valg skal være avholdt innen utgangen
av april, og før konstituerende møte i forstanderskapet.
Invitasjon til egenkapitalbeviseiernes valgmøte med
saksliste, påmeldingsskjema og valgkomiteens innstilling
sendes samtlige egenkapitalbeviseiere fjorten dager før
valgmøtet, og annonseres i tillegg i aviser og på bankens
hjemmeside. Innskyternes valg kunngjøres ved oppslag i
bankens lokaler, avisannonser og på bankens hjemmeside
6 uker før valget.

Styret møtes gjennomsnittlig en gang i måneden og
arbeider etter oppsatt plan for året. I tillegg til de valgte
medlemmene møter administrerende direktør og
internrevisor.
Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av
Helgeland Sparebank og for å føre tilsyn med den daglige
ledelse og bankens virksomhet.
Med styrets forvaltningsansvar menes blant annet
ansvaret for å organisere banken på en forsvarlig måte,
ansvaret for å fastsette planer og budsjetter for banken,
ansvaret for å holde seg orientert om bankens økonomiske
stilling og at bankens virksomhet, formuesforvaltning og
regnskaper er gjenstand for betryggende kontroll.
Den årlige strategiprosessen med rullering av
strategiplanen vektlegges. Her fastsettes overordnede mål
og strategier, og på grunnlag av disse utarbeides
handlingsplaner og budsjetter.
Administrerende direktør forbereder saker som skal
behandles av styret, i samarbeid med styrets leder.
Styret har nedsatt revisjonsutvalg, risikoutvalg og
godtgjørelsesutvalg som skal se til at Helgeland
Sparebank har en uavhengig og effektiv ekstern og intern
revisjon, at regnskaps- og risikorapportering er i tråd med
lover og forskrifter, samt sikre at banken har
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godtgjørelsesordninger som bidrar til å fremme og gi
incentiver til god styring av og kontroll med bankens risiko,
samt motvirke for høy risikotaking.
Risikostyring og intern kontroll
God risiko- og kapitalstyring er sentralt i Helgeland
Sparebanks langsiktige verdiskapning.
Banken skal identifisere - analysere - handle - og leve med
et akseptabelt risikonivå på bankens viktigste
forretningsmessige risikoer. Helgeland sparebank har en
målsetning om at bankens risikoprofil skal være moderat.
Risikostyring er knyttet opp mot de viktigste områdene:
•
Kreditt
•
Marked
•
Likviditet
•
Operasjonell risiko, herunder HMS, IT,
kommunikasjon, marked, compliance og anti
hvitvask(AHV)- og terrorfinansiering.
Valg av metode for risikovurdering skal begrunnes i
bankens kompleksitet og omfang i de ulike
forretningsområder.
Styret i Helgeland Sparebank legger til grunn at bankens
skal være godt kapitalisert. Kapitalvurderinger
gjennomføres kvartalsvis, og ICAAP gjennomføres en
gang pr år. Bankens kapitalstrategi vil være basert på reell
risiko i virksomheten supplert med effekt av ulike stress
scenarioer.
Ansvaret for gjennomføring av bankens risiko,
kapitalstyring og kontroll er delt mellom styret, ledelsen og
operative enheter. Styret har ansvar for å påse at banken
har tilstrekkelig kapital ut fra ønsket risiko og bankens
virksomhet. Administrerende direktør har ansvaret for
bankens samlede risikostyring, herunder utvikling av gode
modeller og rammeverk for styring og kontroll. Direktør BM
leder bankens kredittutvalg, som påser at kredittsaker er
innenfor den enkeltes fullmakt vedtatt av styret.
Administrerende direktør er fast medlem av kredittutvalget.
Finansdirektør leder bankens finansutvalg, som behandler
innlån og tilhørende vurdering innenfor fullmakter vedtatt
av styret. Administrerende direktør er fast medlem av
finansutvalget.
I bankens ledelse inngår stilling som direktør risikostyring.
Direktør risikostyring rapporterer til administrerende
direktør. I enkelte definerte saker rapporterer direktør
risikostyring direkte til styret.
Avdeling for risikostyring ivaretar funksjoner som
compliance ansvar, styring, kontroll og rapportering.
Kvantifisering av kapitalbehov i tilknytning til risiko i
bankens ulike forretningsområder er en integrert del av
styrets strategiarbeid og bedømmelse av risikoområder
(ICAAP prosessen).
Alle ledere i Helgeland Sparebank har ansvar for å styre
risiko og sikre god intern kontroll innenfor eget

salgsansvars - fagansvarsområde i tråd med bankens
risikoprofil.
Helgeland Sparebank har vedtatt risikostrategi og
overordnet styring operasjonell risiko som fastsetter
målsettinger, organisering og gjennomføring av
internkontrollarbeidet. Her inngår også krav til rapportering
av status for bankens risikobilde, kvaliteten i
internkontrollen samlet og for complianceområdet, AHV og
terrorfinansiering samt GDPR særskilt. I tillegg rapporteres
registrerte hendelser samt oppfølging av risikoreduserende
tiltak.
Banken har ansatt intern revisor, som på vegne av styret
skal vurdere og kontrollere at det er etablert betryggende
rutiner for å redusere risiko. Intern revisors kontroll skjer på
grunnlag av årlig utarbeidet revisjonsplan.
Bankens etiske retningslinjer omfatter informasjonsplikt for
ansatte angående brudd på interne retningslinjer, lover og
forskrifter og framgangsmåte for hvordan slik informasjon
skal avgis.
Godtgjørelse til styret
Forstanderskapet fastsetter bankens honorarsatser.
Godtgjørelsen til styret reflekterer styrets ansvar,
kompetanse, tidsbruk og kompleksitet. Honoraret til det
enkelte styremedlem fremgår av note til regnskapet.
Godtgjørelse til ledende ansatte
Styret fastsetter godtgjørelse til administrerende direktør
og prinsippene for godtgjørelse til ledende ansatte. Banken
har per 31.12.18 ingen opsjons- eller bonusavtaler. I note
til årsregnskapet framgår oversikt over lønn og ytelser til
ledende ansatte.
Banken har etablert rutiner for å sikre etterlevelse av
forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner,
verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond.
Informasjon og kommunikasjon
Helgeland Sparebank er notert på Oslo Børs og melder inn
datoer for viktige hendelser som valgmøter,
forstanderskapsmøter og offentliggjøring av finansiell
informasjon i form av delårsrapporter og årsoppgjør.
Informasjon til markedet formidles gjennom åpne
investorpresentasjoner ved kvartalsregnskapsrapportering,
samt ved børs- og pressemeldinger.
Tilsvarende informasjon legges ut på bankens nettsider.
Overtakelse
Finansforetaksloven setter begrensninger for hvor stor
andel av egenkapitalbevisene som kan eies av en eier.
Spørsmål om fusjon avgjøres av forstanderskapet i de
aktuelle sparebankene.
Revisor
Forstanderskapet har valgt PriceWaterhouseCoopers som
ekstern revisor, og godkjenner dennes godtgjørelse.

