Vedlegg 1: Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter
Skjema for offentliggjøring av de viktigste avtalevilkårene for kapitalinstrumenter Aksjekapital
Voss Veksel- og
Landmandsbank
1 Utsteder
ASA
Entydig identifikasjonskode (f.eks. CUSIP, ISIN eller Bloombergs
2 identifikasjonskode for rettede emisjoner)
NO0003025009
Norsk rett, Oslo
Tingrett som
3 Gjeldende lovgivning for instrumentet,
verneting
Behandling etter kapitalregelverket

Fondobligasjon
Voss Veksel- og
Landmandsbank
ASA

Ansvarleg lån
Voss Veksel- og
Landmandsbank
ASA

NO0010572811
Norsk rett, Oslo
Tingrett som
verneting

NO0010730989
Norsk rett, Oslo
Tingrett som
verneting

4 Regler som gjelder i overgangsperioden

Ren kjernekapital

5 Regler som gjelder etter overgangsperioden
Medregning på selskaps- eller (del)konsolidert nivå, selskaps- og
6 (del)konsolidert nivå

Ren kjernekapital

Annen godkjent
kjernekapital
Annen godkjent
kjernekapital

Selskapsnivå
Ordinær
aksjekapital

Selskapsnivå
Selskapsnivå
Fondsobligasjons Ansvarleg
kapital
lånekapital

7 Instrumenttype (typer skal spesifiseres for hver jurisdiksjon)
Beløp som inngår i ansvarlig kapital (i millioner NOK fra seneste
8 rapporteringsdato)
9 Instrumentets nominelle verdi
9a Emisjonskurs
9b Innløsningskurs

9
9
5
N/A

10 Regnskapsmessig klassifisering
11 Opprinnelig utstedelsesdato
12 Evigvarende eller tidsbegrenset

Egenkapital
01.03.1899
Evigvarende

13 Opprinnelig forfallsdato
14 Innløsningsrett for utsteder forutsatt samtykke fra Finanstilsynet

Ingen forfallsdato
Nei

Dato for innløsningsrett, eventuell betinget innløsningsrett og
15 innløsningsbeløp

N/A

Tilleggskapital
Tilleggskapital

35
40
35
40
500
100
500
100
Gjeld - virkelig
Gjeld - virkelig
verdi - opsjonen verdi - opsjonen
12.05.2010
24.02.2015
Evigvarende
Tidsbegrenset
Ingen forfallsdato
Ja
12.05.2020, ikke
skatte- og eller
regulatorisk
innløsningsrett,
kurs 100% av
pålydende ved
innløsning.

24.02.2025
Ja
24.02.2020, skatteog eller
regulatorisk
innløsningsrett,
kurs 100% av
pålydende ved
innløsning.

16 Datoer for eventuell etterfølgende innløsningsrett
Renter/utbytte
17 Fast eller flytende rente/utbytte

N/A
Flytende utbytte

18 Rentesats og eventuell tilknyttet referanserente
N/A
Vilkår om at det ikke kan betales utbytte hvis det ikke er betalt rente på
19 instrumentet («dividend stopper»)
N/A

Rentebetalingsda Kvartalsvis på hver
to i mai hvert år. rentebetalingsdato
Fast til flytende
8,15% p.a. til
calldato i mai
2010, deretter
3mnd. NIBOR +
3,90% p.a

Flytende

Nei

Nei

3 mnd. NIBOR +
2,05% p.a

20a Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til tidspunkt) Full fleksibilitet

Delvis fleksibilitet Pliktig

20b Full fleksibilitet, delvis fleksibilitet eller pliktig (med hensyn til beløp)
21 Vilkår om renteøkning eller annet incitament til innfrielse
22 Ikke-kumulativ eller kumulativ
Konvertering/nedskrivning
23 Konvertibel eller ikke konvertibel
24 Hvis konvertibel, nivå(er) som utløser konvertering
25 Hvis konvertibel, hel eller delvis
26 Hvis konvertibel, konverteringskurs
27 Hvis konvertibel, pliktig eller valgfri
28 Hvis konvertibel, oppgi instrumenttypen det konverteres til

Full fleksibilitet
N/A
Nei

Delvis fleksibilitet Pliktig
Nei
Nei
Nei
Nei

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Nei
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

29 Hvis konvertibel, oppgi utsteder av instrumentene det konverteres til
30 Vilkår om nedskrivning

N/A
N/A

N/A
Ja

31 Hvis nedskrivning, nivå som utløser nedskrivning

N/A

Nei
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
Ja
Etter reglene som
følger av den til
enhver tid
gjeldende
lovgivning. (Ved
inngåelse av
Avtalen er slik
Kapitaldekning
nedskriving
under 8,00% eller regulert i
kjernekapital
Banksikringsloven
under 5,00%.
$3-6).

32 Hvis nedskrivning, hel eller delvis
33 Hvis nedskrivning, med endelig virkning eller midlertidig

N/A
N/A

Hel eller delvis
Hel eller delvis
Midlertidig
Ref. 31
Vedtar å betale
utbytte eller
andre former for
avkastning på
Kjernekapital,
gjennomfører hel
eller delvid
innfrielse eller
tilbakekjøp av
Kjernekapital
eller
gjennomfører
oppskrivning av
Kjernekapital.
Ref. 31

34 Hvis midlertidig nedskrivning, beskrivelse av oppskrivningsmekanismen
Prioritetsrekkefølge ved avvikling (oppgi instrumenttypen som har
35 nærmeste bedre prioritet)
Vilkår som gjør at instrumentet ikke kan medregnes etter
36 overgangsperioden

N/A
Fondobligasjon og
ansvarlig lån
N/A

37 Hvis ja, spesifiser hvilke vilkår som ikke oppfyller nye krav

N/A

Nei

Ja
Nei
Ikke skatte- og
eller regulatorisk
innløsningsrett
N/A

Vedlegg 3: Skjema for offentliggjøring av sammensetningen av ansvarlig kapital
(A)
Beløp på datoen
for offentliggjøring
Ren kjernekapital: Instrumenter og opptjent kapital
1 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond
2 Opptjent egenkapital i form av tidligere års tilbakeholdte resultater

N/A

(B)
Referanser til
artikler i
forordningen
(CRR)
26 (1), 27, 28 og
9.500 29
362.224 26 (1) (c)

5a Revidert delårsoverskudd fratrukket påregnelig skatt mv. og utbytte
6 Ren kjernekapital før regulatoriske justeringer
Ren kjernekapital: Regulatoriske justeringer
7 Verdijusteringer som følge av kravene om
8 Immaterielle eiendeler redusert med utsatt skatt (negativt beløp)
Direkte, indirekte og syntetiske beholdninger av egne rene
16 kjernekapitalinstrumenter (negativt beløp)

28 Sum regulatoriske justeringer i ren kjernekapital

29 Ren kjernekapital
Annen godkjent kjernekapital: Instrumenter
33 Fondsobligasjonskapital omfattet av overgangsbestemmelser
36 Annen godkjent kjernekapital før regulatoriske justeringer

43 Sum regulatoriske justeringer i annen godkjent kjernekapital

44 Annen godkjent kjernekapital
45 Kjernekapital
Tilleggskapital: instrumenter og avsetninger
46 Kapitalinstrumenter og tilhørende overkursfond

51 Tilleggskapital før regulatoriske justeringer
Tilleggskapital: Regulatoriske justeringer
Beløp som skal trekkes fra eller legges til tilleggskapitalen som følge av
56c overgangsbestemmelser for filtre og andre fradrag

-

26 (2)
Sum rad 1 t.o.m.
371.724 5a
34 og 105
-2.999 36 (1) (b) og 37
-18 36 (1) (f) og 42
Sum rad 7 t.o.m.
20a, 21, 22, 25a,
-3.017 25b, 26 og 27
Rad 6 pluss rad
28 hvis beløpet i
rad 28 er
negativt, ellers
368.707 minus
35.000 486 (3) og (5)
Sum rad 30, 33
35.000 og 34
Sum rad 37
t.o.m. 41 og rad
-14.000 42
Rad 36 pluss rad
43. Gir fradrag
fordi beløpet i
rad 43 er
21.000 negativt
Sum rad 29 og
389.707 rad 44
40.000 62 og 63
Sum rad 46
t.o.m. 48 og rad
40.000 50

4.418 468

57 Sum regulatoriske justeringer i tilleggskapital

58 Tilleggskapital
59 Ansvarlig kapital
60 Beregningsgrunnlag
Kapitaldekning og buffere
61 Ren kjernekapitaldekning
62 Kjernekapitaldekning
63 Kapitaldekning

64
65
66
67
67a
68

Kombinert bufferkrav som prosent av beregningsgrunnlaget
herav: bevaringsbuffer
herav: motsyklisk buffer
herav: systemrisikobuffer
herav: buffer for andre systemviktige institusjoner (O-SII-buffer)
Ren kjernekapital tilgjengelig for oppfyllelse av bufferkrav
Kapitaldekning og buffere
Beholdninger av ansvarlig kapital i andre selskaper i finansiell sektor der
institusjonen har en ikke vesentlig investering, som samlet er under
grensen på 10 %. Beløp regnet etter fradrag som er tillatt for korte
72 posisjoner.
Utsatt skattefordel som skyldes midlertidige forskjeller redusert med
75 utsatt skatt som kan motregnes, som er under grensen på 10 %.
Kapitalinstrumenter omfattet av overgangsbestemmelser
Grense for medregning av fondsobligasjonskapital omfattet av
82 overgangsbestemmelser
Grense for medregning av ansvarlig lånekapital omfattet av
84 overgangsbestemmelser

Sum rad 52
t.o.m. 54, rad 55
4.418 og 56
Rad 51 pluss rad
57 hvis beløpet i
rad 57 er
negativt, ellers
44.418 minus
Sum rad 45 og
434.125 rad 58
2.141.924
17,21 % 92 (2) (a)
18,19 % 92 (2) (b)
20,27 % 92 (2) (c)
CRD 128, 129,
11,50 % 130, 131 og 133
2,50
1,50
3,00
CRD 131
9,21 % CRD 128
36 (1) (h), 45, 46,
472 (10), 56 (c),
59, 60, 66 (c), 69
34.819 og 70
36 (1) (c), 38 og
3.021 48
484 (4) og 486 (3)
35.000 og (5)
484 (5) og 486 (4)
40.000 og (5)

