23. mai 2019
Kapitalforhøyelse i Bank2 ASA
Styret i Bank2 ASA har vedtatt å benytte sin fullmakt fra ordinær generalforsamling 28. mars 2019 til å
gjennomføre en rettet aksjekapitalforhøyelse på 10 881 646 nye aksjer til kurs NOK 9 per aksje og med et
samlet emisjonsbeløp på NOK 97 934 414 millioner. Emisjonsbeløpet vi bli benyttet til å styrke
kapitalsituasjonen i banken og finansiere nye vekstmuligheter.
Perestroika AS, som er et aktivt investeringsselskap eiet av Frederik Mohn, vil øke sin eierandel fra 5,4 %
til 10 %, som tilsvarer en investering på ca. NOK 55 millioner. Valset Invest AS ved styrets leder Jon H.
Nordbrekken vil opprettholde sin eierandel på 10,2 %, og Moro AS representert ved styrets medlem Kristin
Mortensen vil øke sin eierandel til 9,3 %. Det resterende emisjonsbeløpet tegnes blant noen av de største
aksjonærene i banken. Deltagerne i emisjonen legger vekt på bankens gode posisjon i et voksende marked
for refinansiering av privatpersoner med betalingsutfordringer. Den kraftige økningen av forbrukslån i det
norske markedet har ført til at myndighetene har innført betydelige innstramninger i rammevilkårene for
tilbyderne av slike lån. Dette har allerede medført økt etterspørsel etter refinansiering av gjeld med pant
i fast eiendom. Bank2 var den første banken som spesialiserte seg på å tilby slike løsninger da banken ble
etablert i 2005. Sammen med bankens administrasjon har styret identifisert en rekke utviklingstiltak som
har som mål å styrke bankens konkurranseposisjon som en ledende refinansieringsbank.
Styret vil innkalle til ekstraordinær generalforsamling 13. juni 2019. Her vil det foreslås at Perestroikas
finansdirektør Paal Minne velges som nytt styremedlem, og at styret gis fullmakt til å utvide aksjekapitalen
med inntil 10 prosent. Fullmakten som styret fikk på bankens ordinære generalforsamling 28. mars 2019
vil i sin helhet bli brukt i den foreliggende emisjonen. Formålet med en ny fullmakt er derfor å
opprettholde nødvendig fleksibilitet til å kunne styrke kapitalgrunnlaget i takt med realiseringen av
bankens vekststrategier.

