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10. Beskrivelse av låntagers hovedvirksomhet 
KLP Banken er en nettbank med fokus på boliglån og innskudd. KLP Banken og dets datterselskaper 
yter eller erverver lån til norske kommuner og fylkeskommuner samt til selskaper med offentlig garanti. 
Utlånsvirksomheten er i hovedsak finansiert ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. KLP 
Banken er utsteder av senior verdipapirgjeld. 
 

 En personmarkedsbank med enkle, selvbetjente produkter og tjenester -en direktebank 
 God for alle, og ekstra god for medlemmer i KLP 
 Etablert februar 2010 med hovedkontor i Trondheim, men KLP har drevet med boliglån og 

offentlige lån lenge og banken bygger på denne organisasjonen 
 KLP Banken forvalter også offentlige utlån som er bokført i KLP Kreditt, KLP Kommunekreditt 

og KLP. Dette er utlån på ca. 43 milliarder kroner. 
 Banken er i en oppstartsfase og har inntekter fra egne utlån og innskudd samt at banken 

mottar forvaltningshonorar 
 KLP Banken har ratingA-(Fitch) 

 
 
Selskapet er bygget opp med administrerende direktør, styre, kontrollkomite og representantskap. 
Styret består av seks medlemmer, hvorav ett av styremedlemmene er ansatt i KLP Banken AS.  
Kontrollkomiteen består av 5 medlemmer. Representantskapet består av 15 medlemmer, hvorav fire 
er ansatt i KLP Banken AS. KLP Bankholding er, som eneste aksjeeier, generalforsamling i KLP 
Banken AS, og representeres av sitt styre. 
 
11. Opplysninger om omsetning og driftsresultat i de siste to regnskapsår 
KLP Banken AS har avlagt regnskap for 2009, 2010 og 2011. Regnskapene for de to siste årene er 
vedlegg til dokumentet. 
 
12. Beliggenhet 
Det bekreftes at KLP Banken ikke har eiendom eller anlegg. 
 
13. For gruvedrift, kraftproduksjon, osv. 
Ikke anvendbart for KLP Banken AS 
 
14. Uvanlige forhold 
Banken bekrefter å ikke være kjent med uvanlige forhold i henhold til nr. 11 til 13 som kan ha 
innvirkning på virksomheten.  
 
15. Informasjon om tillatelser, m.v. 
 
KLP Banken AS er i brev av 29.01.2009 fra Finanstilsynet gitt konsesjon til å drive bankvirksomhet.  
 
16. Opplysning om rettstvister, m.v. 
KLP Banken har i Oslo Tingrett vunnet en sak mot Eksportfinans ASA om en selgergaranti gitt i 
forbindelse med kjøpet av Kommunekreditt Norge AS i 2009. Selgergarantien innbærer at 
Eksportfinans ASA skal erstatte KLP Bankens tap ved at prisen på en garanti på en utlånsportefølje 
avgitt av DnB Bank ASA ble øket ut over et angitt nivå. Dommen gir KLP Banken erstatning for 
oppstått tap med 10,5 millioner kroner, og for fremtidig tap. Eksportfinans har anket 
erstatningsutmålingen.  
 
KLP Banken har saksøkt Eksportfinans for tap oppstått ved at KLP Banken i forbindelse med kjøpet av 
Kommunekreditt Norge AS mener å ha betalt for mye for et av utlånene som ble kjøpt, ved at det ikke 
var gitt korrekte opplysninger om lånet. Lånet var omfattet av en selgergaranti. Saken kommer til 
behandling i Oslo Tingrett i september. KLP Bankens krav i stevningen beløper seg til kroner 
48 754 253 
 
Ingen av rettstvistene innebærer økonomisk ansvar for KLP Banken.  
 
  



17. Investeringer, tidligere 
KLP Banken AS har ingen investeringer utenom aksjer i egne datterselskaper. Selskapets likvide 
midler er plassert i andre norske banker. (Noter 12 og 17 i Årsrapporten for 2011) Selskapet har ikke 
hatt investeringer som er avhendet i løpet av 2011.  
 
18. Investeringer, planlagte 
Det bekreftes å ikke foreligger noen planlagte investeringsbeslutninger fra de styrende organer.  
 
19. Investeringer, besluttede 
Det bekreftes å ikke foreligger noen investeringsbeslutninger fra de styrende organer.  
 
20. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling 
Årsrapport for 2009, 2010, 2011 og Kvartalsrapport 1Q 2012  inngår som en del av dokumentet, se 
vedlegg. 
 
21. Utvikling i låntagers virksomhet 
 
1.kvartal 2012:  
Bedre driftsmarginer gjennom bedret rentenetto og høyere forvaltningsprovisjoner. Urealiserte 
gevinster på verdipapirer som ble nedskrevet i 2011. 
 
22. Navn, adresse og stilling hos låntager 
Administrasjon, ledelse og styrende organer 
 
Kontrollkomiteen for låntaker er identisk med kontrollkomiteen i KLP. Styret i låntaker er identisk med 
styret i morselskapet KLP Bankholding AS. Styremedlemmer i KLP Banken AS kan etter 
finansieringsvirksomhetsloven § 2-9 ikke har styreverv i andre finansinstitusjoner.  
 
Tabellen nedenfor viser personer bankens ledelse og styre, samt representantskapets leder. 
 
Navn Stilling / funksjon Aktivitet utenfor selskapet 
Leif Magne Andersen, 
KLP Banken AS, Beddingen 8, 
7014 Trondheim 

Administrerende direktør Administrerende direktør i KLP 
Bankholding AS. 

Christopher Steen, KLP Banken 
AS, Beddingen 8, 7014 
Trondheim  

Leder finansavdelingen  Tilsvarende funksjoner i alle 
selskapene i KLP Banken 

Stein Enge, KLP Banken AS, 
Beddingen 8, 7014 Trondheim 

Avdelingsleder Risikoanalyse 
og -kontroll 

Tilsvarende funksjoner i alle 
selskapene i KLP Banken 

John Fredrik Amdahl, KLP 
Banken AS, Beddingen 8, 7014 
Trondheim 

Økonomi og administrasjons- 
sjef 

Ingen 

Sverre Thornes, KLP Banken 
AS, Beddingen 8, 7014 
Trondheim 

Styrets leder Konsernsjef i KLP. Styreleder i 
flere av KLPs datterselskaper. 

Mai-Lill Ibsen, KLP Banken AS, 
Beddingen 8, 7014 Trondheim 

Styremedlem Daglig leder i Ibsen Raad AS. 

Aage E. Schaanning, KLP 
Banken AS, Beddingen 8, 7014 
Trondheim 

Styremedlem Konserndirektør Økonomi og 
Finans i KLP. Styremedlem i 
flere av KLPs datterselskaper. 

Mette-Jorunn Meisland, KLP 
Banken AS, Beddingen 8, 7014 
Trondheim 

Styremedlem Konserndirektør Marked i KLP. 

Jan Otto Langmoen, KLP 
Banken AS, Beddingen 8, 7014 
Trondheim 

Styremedlem Personalsjef i Hamar kommune. 

Mette Rinde, KLP Banken AS, 
Beddingen 8, 7014 Trondheim 

Styremedlem (valgt blant de 
ansatte) 

 



Ole Hetland, KLP Banken AS, 
Beddingen 8, 7014 Trondheim 

Leder kontrollkomité Direktør i Nytt Konserthus i 
Stavanger IKS 

Dordi Flormælen, KLP Banken 
AS, Beddingen 8, 7014 
Trondheim 

Medlem kontrollkomité Advokat i Helse Midt-Norge 
RHF 

Navn Stilling / funksjon Aktivitet utenfor selskapet 
Line Alfarrustad, KLP Banken 
AS, Beddingen 8, 7014 
Trondheim 

Medlem kontrollkomité Finansdirektør i Helse Sør-Øst 
RHF 

Jan Rune Fagermoen, KLP 
Banken AS, Beddingen 8, 7014 
Trondheim 

Medlem kontrollkomité Rådmann i Skjåk kommune 

Bengt P. Johansen, Medlem 
kontrollkomité 

Medlem kontrollkomité Finanssjef i Østfold Energi AS 

Hege Sørlie Representantskapets leder Rådmann i Namsos kommune 
 
 
23. Bistand 
Dokumentet er utarbeidet av KLP Banken i samarbeid med DNB Bank ASA, DNB Markets.. 
 
24. Erklæring  
KLP Banken AS er kjent med sitt ansvar for herværende dokument, og erklærer at opplysningene i 
dokumentet, så langt vi kjenner til, er i samsvar med de faktiske forhold og at det ikke forekommer 
utelatelser som er av en slik art at de kan endre dokumentets betydningsinnhold. 
 
Signert ansvarserklæring er tatt inn som vedlegg til dokumentet. 
 
25. Revisor 
PricewaterhouseCoopers AS, Brattørkaia 17 B, 7492 Trondheim 
 
Ansvarlig revisor: Rune Kenneth S. Lædre. 
 
Bankens årsrapport for 2009, 2010 og 2011 er revidert. Revisjonsberetningen inngår i årsrapporten, 
se vedlegg. 
 
26. Dokumentgjennomsyn 
Det bekreftes at alle dokumenter som er nevnt i dokumentet vedrørende låntager er fremlagt til 
gjennomsyn ved bankens kontor i Beddingen og på bankens internettsider www.klp.no/bank. 
 

 
 
 
Vedlegg til dokumentet 
Følgende vedlegg inngår som en del av dokumentet 
Vedlegg 1. Vedtekter 
Vedlegg 2. Årsrapport 2009 
Vedlegg 3. Årsrapport 2010 
Vedlegg 4. Årsrapport 2011 
Vedlegg 5. Kvartalsrapport 1Q 2012 
Vedlegg 6. Firmaattest 
Vedlegg 7. Ansvarserklæring 
Vedlegg 8. Lånebeskrivelse 
Vedlegg 9. Låneavtale 
 
 


