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KLP Ba
anken AS e
er et heleid
d datterselskap av
Kommunal Lan
ndspensjon
nskasse gjensidig forrsikringsseelskap

No
oteringsdokum
mentet fremlag
gt for og godkjjent av Oslo Børs:
B
21.05.20012

Innledn
ning
KLP Bankken AS (KLP Banken)
B
eies 100 prosent a
av Kommunal Landspensjon
nskasse gjenssidig forsikringsselskap
(KLP) gje
ennom KLP Ba
ankholding AS
S. KLP Banken
n AS har to he
eleide datterselskaper, KL
LP Kreditt AS
S (KLP

Kreditt) ((tidligere Kom
mmunekredittt Norge AS)) og KLP Kom
mmunekredittt AS (KLP K
Kommunekreditt).

Inform
masjonsgru
unnlag
KLP Ban
nken omfatte
es ikke av minimumskravvene som er angitt
a
i ABM--reglene 2.7..3.2.
Bankenss regnskapsh
historikk er begrenset til a
avlagt årsreg
gnskap for 20
009, 2010 ogg 2011.
Avsnittsn
nummerering
gen i nedens
stående punkkter er hentet fra pkt 2.7.3
3.3. Tilleggskkrav:

1. Angivelse av foretaksn
f
avn og forretningsk
kontor
KLP Ban
nken AS
Beddingen 8
ondheim
7014 Tro

2. Stiftelsesdato
o
25. febru
uar 2009.

3. Lovg
givning
Låntager er underlag
gt norsk lovgivning.

4. Angivelse av låntagers vedtektsb
bestemte formål
KLP Ban
nken kan innenfor ramme
en av den lovvgivning som
m til enhver til gjelder, utfø
øre alle forre
etninger
og tjenesster som dett er vanlig eller naturlig att banker utfø
ører. Banken kan i tillegg utøve eierinteresser i
datterselskaper som driver finans
sieringsvirkso
omhet innen
nfor rammen av den lovgiivning som til enhver
tid gjelde
er.

5. Orga
anisasjons
snummer
993 821 837

6. Lånttagers ege
enkapital
apitalopps
stilling forr KLP Ban
nken AS og KLP Banken AS K
Konsern
Egenka
1. E
Egenkapitalloppstilling
g KLP Bankken AS

Bunden egenkapital:: 750.000 + 384.717
3
= 1.134.7
717
Fri egenkapital:
=
25.7
788
Det er in
ngen aktuelle
e vedtak i ban
nken om end
dringer i egen
nkapital.

2. E
Egenkapitalloppstilling
g KLP Bankken AS konssern

alen i konsernett består av innskutt egenkapita
al og opptjent eg
genkapital.
Egenkapita

7. Opp
plysningerr om låntag
gers innlå
ån og utlån
n
Innlån
er med fortrinn
nsrett og serti fikater per 31..12.2011
Børsnoterte obligasjone

oner med forrtrinnsrett er utstedt
u
av KL
LP Kommune
ekreditt AS
Obligasjo

KLP Ban
nken AS – lø
øpende obliga
asjonslån og sertifikatlån per 16. mai 2012
2
Obligasjo
onslån

ISIN
NO 0010
0638091
NO 0010
0643224
Sum
Sertifikattlånlån
ISIN
NO 0010
0636217
NO 0010
0635246
NO 0010
0635386
NO 0010
0636103
NO 0010
0637812
NO 001 0642929
NO 001 0646060
NO 001 0646987
Sum

NAVN
KLP Banke
en AS
KLP banke
en AS

UT
TSTEDT
12..03.2012
27..04.2012

FORFALL
11.06.20133
27.04.20155

VOLUM
M
500 MN
NOK
300 MN
NOK
800 MN
NOK

NAVN
KLP Banke
en AS
KLP Banke
en AS
KLP Banke
en AS

UT
TSTEDT
16..12.2011
17..01.2012
18..01.2012

FORFALL
14.12.20122
17.07.20122
18.01.20133

VOLUM
M
500 MN
NOK
600 MN
NOK
500 MN
NOK

KLP Banke
en AS
KLP Banke
en AS
KLP Banke
en AS
KLP Banke
en AS
KLP Banke
en AS

01..02.2012
01..03.2012
17..04.2012
02..05.2012
14..05.2012

01.06.20122
31.08.20122
05.07.20122
02.08.20122
14.05.20133

500 MN
NOK
300 MN
NOK
300 MN
NOK
500 MN
NOK
360 MN
NOK
3 560 MN
NOK

Innskuddd fra kundeer per 31.12
2

Siden ba
ankens etablering er det lagt særlig vvekt på å tiltre
ekke seg innskuddskundeer gjennom gunstige
g
vilkår retttet mot medlemmer. Perrsoner som e
er ansatt hos
s KLPs eiere eller mottar pensjon fra en
e
offentlig tjenestepenssjonsordning
g i selskapet regnes som medlemmerr.
Markedssføringen av banken er i stor
s grad retttet mot å øke
e innskuddsv
volumet. Gjeennom 2011 økte
antallet a
aktive innsku
uddskunder fra
f ca 6.000 ttil 12.000, og
g innskuddsv
volumet ble ddoblet fra 0,9
9
milliarde
er kroner til 1,8 milliarder kroner ved u
utløpet av åre
et. Innskudde
ene pr. 31.122.2011 finansierte
således 57 prosent av
a boliglånen
ne. Av innsku
uddskundene
e var andelen medlemmeer 59 prosent. I 2012
er det, fo
or å bringe balanse mello
om innskudd og utlån, solgt boliglån fra KLP Bankken til KLP fo
or 1,6
mrd.kr.
KLP Kom
mmunekredittt utsteder ob
bligasjoner m
med fortrinnsrett i en sikke
erhetsmassee bestående av i
KLP Banken
hovedsa
ak utlån til kommunal sek
ktor. Kostnad
dseffektiv fina
ansiering ska
al bidra til at K
nkonserne
et kan tilby la
angsiktige uttlån til gode b
betingelser. Selskapet
S
ha
ar oppnådd bbeste rating for
f sitt
innlånsp
program.
I det norrske markede
et er det utstedt obligasjo
oner med forttrinnsrett for 20,7 milliardder kroner. Det
D er i
tillegg uttstedt obligassjoner med fo
ortrinnsrett i det svenske
e markedet på 1,75 milliarrder svenske
e kroner.
Obligasjo
oner med forrtrinnsrett i boliglån
b
er utsstedt i Norge
e siden 2007. KLP Komm
munekreditt har
h som
den enesste finansinsstitusjon i Norge siden 20
009 utstedt obligasjoner med
m sikkerheet i utlån til
kommun
ner. Disse ha
ar i mindre grrad enn vente
et oppnådd priser
p
som re
eflekterer denn ekstra sikk
kerheten
som kom
mmuner repre
esenterer i fo
orhold til obliigasjoner me
ed fortrinnsre
ett i boliglån. Etter hvert som
s
finanskriisen har utvikklet seg har alle
a låntakere
e i finansmarkedene blitt stilt overfor høyere
lånekosttnader, relativvt sett. Dette
e har i mindre
e grad vært tilfelle
t
for kom
mmuner.

KLP Kre
editt finansierrte frem til se
eptember 201
11 sin virksomhet med eg
genkapital ogg et innlån frra
Eksportffinans ASA. Innlånet
I
ble etablert
e
ved kjøpet av Ko
ommunekred
ditt Norge AS
S våren 2009
9 og er i
2011 tilb
bakebetalt so
om forutsatt i kjøpsavtalen
n. Utlånsportteføljene i se
elskapet er i låneperioden
n
refinansiiert av andre
e enheter i KL
LP, i hovedsa
ak av KLP Kommunekre
K
ditt. Dette err i tråd med en
e
langsiktig
g strategi som innebærer at utlån til o
offentlig sekttor finansiert av obligasjooner med forttrinnsrett
skal tilbyys av KLP Ko
ommunekred
ditt. Låneportteføljen i KLP
P Kreditt er redusert medd 12,7 milliard
der
kroner i løpet av 2011 og utgjør ved
v årets slu
utt 1,4 milliard
der kroner. Denne
D
utlånssporteføljen er
e
finansierrt med egenkkapital og inn
nlån fra KLP Banken.
Utlån
KLP Ban
nken forvalte
er en utlånspo
ortefølje på ttotalt 24,7 milliarder kroner for KLP, fo
fordelt på 18,4
milliarde
er kroner i lån
n til offentlige
e låntakere o
og 6,3 milliard
der kroner i boliglån
b
til prrivatpersonerr.

Personm
marked
KLP Ban
nken ble lanssert i februar 2010 som e
en internettba
asert bank utten et fysisk filialnett. Netttbanken
er en dagligbank med gode og enkle spare- o
og lånetilbud
d. Ved utløpe
et av 2011 vaar utlån til personmarkede
et på egen ba
alanse økt till 3,2 milliarde
er kroner ford
delt på ca 3.200 boliglånsskunder.
Gjennom
msnittlig utlån
n per kunde var
v således cca 980.000 kroner.
k
I løpe
et av siste haalvår 2011 øk
kte
etterspørselen etter utlån
u
med fast rente betyydelig, og utg
gjorde nærmere 16 proseent av utlånsvolumet
ved årssskiftet.
KLP Ban
nken tilbyr brrukskonto, sp
parekonto, ne
ettbank, deb
betkort, ordinære boliglånn, rammelån,
mellomfinansiering ved
v boligkjøp
p, lån til fritidssbolig og sen
niorlånet LittE
Extra. En kreedittkortløsning ble
lansert i 1. kvartal 20
012.
Forvalted
de boliglån på
p KLP’s bala
anse er i løp
pet av 2011 redusert fra 7,5
7 milliarderr til 6,3 milliarrder
kroner. D
Dette er en konsekvens
k
av
a at nye bolliglån inntil viidere er innvilget av bankken og at
utlånsvo
olumet på KLP’s balanse er redusert i takt med av
vdrag og innffrielser.
KLPs bo
oliglånsporteffølje hadde en
e god utvikliing også i 20
011. Ved utgangen av åreet hadde KLP 9,5
milliarde
er kroner i samlede utlån til personkun
nder, hoveds
sakelig ansattte i kommunner og helsefforetak.
Det inne
ebærer samle
et sett en netttovekst på 7
700 millioner kroner. Porteføljen er paantesikret inn
nenfor
forsiktige
e verdivurderringer, og lån
ntageres bettalingsevne in
nngår i kredittvurderingenn.
g sektor
Offentlig
KLP’s uttlånsvirksomhet mot offen
ntlig sektor d
drives av KLP
P Banken-ko
onsernet undeer merkenav
vnet
«KLP Ko
ommunekred
ditt». «KLP Kommunekre
K
ditt» er en viiktig nasjonal aktør innenn sitt virkeom
mråde.
Det ble u
utbetalt nye lån
l på til sam
mmen 3,6 millliarder krone
er til offentlig sektor fra seelskapene i KLPK
konserne
et. En stor an
ndel av lånta
akerne i offen
ntlig sektor velger
v
tradisjo
onelt flytendee rentebeting
gelser
ved låne
eopptak. KLP
P Kommunek
kreditt har i 2
2011 kunnet tilby
t
sine bes
ste vilkår på utlån med fa
ast rente.
Det har d
derfor vært utfordrende
u
å imøtekomm
me etterspørs
selen etter ny
ye utlån.
e utlån utgjorrde 43,4 milliiarder kronerr ved utgangen av 2011, en reduksjonn på 3,5 milliarder fra
Samlede
2010. I h
hovedsak er reduksjonen
n knyttet til uttlån som forv
valtes for KLP
P, mens sum
mmen av utlå
ån på
egen balanse i KLP Kommunekre
K
editt AS og K
KLP Kreditt AS
A er omtren
nt uendret.
Låntakerrne i offentlig
g sektor er no
orske kommu
uner eller fylkeskommuner direkte, elller til offentliig
virksomh
het med gara
anti fra komm
muner eller fyylkeskommuner. Risikoen
n i utlånsportteføljen vurderes
som meg
get lav.

Kredittrissikoen forbun
ndet med utlån til kommu
uner og fylke
eskommuner i Norge er bbegrenset til
betalingssutsettelse og
o ikke til at betalingsforp
b
pliktelser falle
er bort. Dette slås fast i koommunelove
en av
1992, so
om gir långive
er sikkerhet mot tap derssom en komm
mune ikke ka
an oppfylle siine
betalingssforpliktelserr. Ved betalin
ngsutsettelse
e er også lån
ngiver i medh
hold av samm
me lov sikret
erstatnin
ng for påløpte
e renter, fors
sinkelsesrentter og kostna
ader til inndrivelse. Verkeen KLP Bank
kenkonserne
et eller andre
e långivere har
h tidligere h
hatt kredittap
p på utlån til kommuner
k
eeller fylkeskom
mmuner.
Tap
Banken har svært lavve tap, og an
nser alle ford
dringer som tilfredsstillend
t
de sikret. Taap er kun kny
yttet til
boliglån.

g fordringer
Utlån og

Personm
markedet

Tap på lå
ån gjelder ko
onstaterte tap. Det er ette
er vurdering ikke foretatt gruppevise nnedskrivning
ger på
boliglån.

8. Konsern
KLP Ban
nken-konsern
net er en bettydelig langs iktig långiverr til offentlig sektor
s
og ha r i 2011 vide
ereutviklet
virksomh
heten i perso
onmarkedet. Konsernet fo
orvalter utlån
n for totalt 53
3,1 milliarder kroner. Sels
skapet
KLP Ban
nken er regisstrert og hjem
mmehørende
e i Norge. Ho
ovedkontoret ligger i Bedddingen 8 i
Trondhe
eim. Selskape
et har avdelin
ngskontor i O
Oslo.
Se nede
enstående ko
onsernstruktur:

Alle selsskapene i kon
nsernet er 10
00% eid.
Den sam
mlede virksom
mheten i KLP
P Banken me
ed dattersels
skaper er inndelt i forretniingsområden
ne
personm
marked og offfentlige lån. Virksomhete
V
en er landsde
ekkende og selskapenes
s
hovedkontorer ligger
i Trondheim.
KLP Ban
nken står sen
ntralt i strateg
gien som en viktig levera
andør av spe
esialtilpassetee produkter både
b
mot
det offen
ntlige marked
det (storkund
der) og mot p
personmarke
edet (ansatte og pensjoniister).
KLP Ban
nkens rolle i KLP


S
a
e
Styrke KLPss eiere som arbeidsgivere
passet behovene til ansa
o Prod
dukter og org
ganisering tilp
atte i offentligg sektor
o Særrlig gode vilkå
år til eiernes ansatte og pensjonister.
p
Medlemmerr i KLP Bank
ken er
perssonkunder so
om er aktive medlemmer eller pensjonister innenffor offentlig
tjene
epensjon.
o Geb
byrfri nettbank; billig og brrukervennlig for kundene
e.
o Enklle gode bank
ktjenester (brrukskonto, sp
parekonto, bankkort, boliiglån og seniiorlån)



S
Spydspissen
n i satsingen mot personm
markedet
o Banktjenester i tillegg til skad
deforsikring og
o fond
o Krysssalg, effektiv
v betjening, ø
økt lønnsomhet



Trygg og god
d plassering av egenkapiital
o Foku
us på utlån og
o innskudd; få og enkle produkter girr grunnlag foor effektiv drifft og lave
kostnader
o Gode betingelse
er for kunden e og lønnsom
mhet for eierrne

e aksjer
9. Egne
Antall akksjer per 31.1
12.2011 er 7.500.000 pållydende NOK
K 100. Ingen
n av selskapeene har
egenbeh
holdning av aksjer.
a

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
Leif Magne Andersen,
KLP Banken AS, Beddingen 8,
7014 Trondheim
Christopher Steen, KLP Banken
AS, Beddingen 8, 7014
Trondheim
Stein Enge, KLP Banken AS,
Beddingen 8, 7014 Trondheim
John Fredrik Amdahl, KLP
Banken AS, Beddingen 8, 7014
Trondheim
Sverre Thornes, KLP Banken
AS, Beddingen 8, 7014
Trondheim
Mai-Lill Ibsen, KLP Banken AS,
Beddingen 8, 7014 Trondheim
Aage E. Schaanning, KLP
Banken AS, Beddingen 8, 7014
Trondheim
Mette-Jorunn Meisland, KLP
Banken AS, Beddingen 8, 7014
Trondheim
Jan Otto Langmoen, KLP
Banken AS, Beddingen 8, 7014
Trondheim
Mette Rinde, KLP Banken AS,
Beddingen 8, 7014 Trondheim

Stilling / funksjon
Administrerende direktør

Aktivitet utenfor selskapet
Administrerende direktør i KLP
Bankholding AS.

Leder finansavdelingen

Tilsvarende funksjoner i alle
selskapene i KLP Banken

Avdelingsleder Risikoanalyse
og -kontroll
Økonomi og administrasjonssjef

Tilsvarende funksjoner i alle
selskapene i KLP Banken
Ingen

Styrets leder

Konsernsjef i KLP. Styreleder i
flere av KLPs datterselskaper.

Styremedlem

Daglig leder i Ibsen Raad AS.

Styremedlem
Styremedlem

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

Styremedlem

Personalsjef i Hamar kommune.

Styremedlem (valgt blant de
ansatte)

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

Leder kontrollkomité
Medlem kontrollkomité

Direktør i Nytt Konserthus i
Stavanger IKS
Advokat i Helse Midt-Norge
RHF

Navn

Stilling / funksjon

Aktivitet utenfor selskapet

Line Alfarrustad, KLP Banken
AS, Beddingen 8, 7014
Trondheim
Jan Rune Fagermoen, KLP
Banken AS, Beddingen 8, 7014
Trondheim
Bengt P. Johansen, Medlem
kontrollkomité
Hege Sørlie

Medlem kontrollkomité

Finansdirektør i Helse Sør-Øst
RHF

Medlem kontrollkomité

Rådmann i Skjåk kommune

Medlem kontrollkomité

Finanssjef i Østfold Energi AS

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

