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Resultat i emisjonen i Drangedal Sparebank 
 
Det vises til tidligere meldinger vedrørende garantert emisjon i Drangedal Sparebank med brutto 
emisjonsproveny NOK 31,5 – 42 millioner ("Emisjonen"). 
 
Styret i Drangedal Sparebank vedtok i dag, 13. november 2018, den endelige tildelingen av 
egenkapitalbevis tilbudt i Emisjonen. Tildelingen ble gjennomført i samsvar med tildelingskriteriene som 
fremgår av forstanderskapets vedtak av 1. oktober 2018 og prospektet datert 17. oktober 2018.  
 
Endelig antall tegnede egenkapitalbevis ble 457 400 av inntil 400 000 tilbudte egenkapitalbevis og 
Emisjonen ble følgelig overtegnet med ca. 14,4 prosent. Det vil utstedes 400 000 egenkapitalbevis i 
Emisjonen, hvert pålydende NOK 100, og Drangedal Sparebank etablerer dermed vedtektsfestet 
eierandelskapital med NOK 40 000 000. 
 
Det vil i dag, 13. november 2018, gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det 
korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner. Tegningsbeløpene forfaller til 
betaling 19. november 2018.  
 
Egenkapitalbevisene kan ikke overføres eller handles før de er betalt fullt ut og kapitalforhøyelsen er 
registrert i Foretaksregisteret. Det forventes at slik registrering vil skje omkring 3. desember 2018 
(forutsatt rettidig betaling), hvoretter egenkapitalbevisene umiddelbart vil bli overført til tegnernes VPS-
konto. 
 
Drangedal Sparebank har engasjert Norne Securities AS som tilrettelegger og Advokatfirmaet Selmer AS 
som juridisk rådgiver i transaksjonen. 
 
Kontaktpersoner:  
Adm. banksjef Kjell Nærum, tlf.: 91818786 og e-post kn@drangedalsparebank.no   
Ass. banksjef Bjørn E. Kollane, tlf.: 95882050 og e-post bek@drangedalsparebank.no   
 
Om Drangedal Sparebank:  
Drangedal Sparebank er etablert i 1936. Bankens hovedkontor ligger i Drangedal sentrum med 
avdelingskontorer på Amfi Kragerø i Sannidal og i Storgata i Porsgrunn, samt et rådgivningskontor på 
Ulefoss.  
 
Banken vektlegger lokale kontor med lokale rådgivere, per 2. kvartal 2018 har banken 29 ansatte.  
Forretningskapital per 2. kvartal 2018 på ca. 4,4 mrd. Banken har i snitt hatt en egenkapitalavkastning 
siste 3 år på 8,0 %, mens avkastning så langt i 2018 er på 9,0 %. Ren kjernekapitaldekning på 15,9 % (ikke-
konsolidert), kjernekapitaldekning på 17,8 % og ansvarlig kapitaldekning på 19,6 % per 2. kvartal 2018 
(delårsresultat ikke inkludert).  
 
Banken er sammen med 68 andre sparebanker en del av Eika Alliansen. 
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