VEDTEKTER FOR CULTURA SPAREBANK
Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. 11.96 med endringer av 25.03.98, 16.02.99, 14.5.2002, 16.12.2002, 23.11.2004,
27.2.2007, 31.5.2007, 26.2.2009, 25.2.2010, 30.11.2010, 14.11. 2011, 10.7.2012, 26.2.2013, 11.11.2014, og
24.11.2015

Kapitel 1
Firma. Kontorkommune. Formål.
§1-1
Cultura Sparebank ble stiftet 16. november 1996. Sparebanken skal ha sitt sete i Oslo
kommune.
§ 1-2
Banken har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av
innskytere og kan utføre alle vanlige banktjenester i samsvar med sparebanklovens
bestemmelser og på en økonomisk forsvarlig og betryggende måte. Stiftere eller andre har
ikke rett til utbytte av virksomheten utover eventuell forrentning av egenkapitalbevis.
§ 1-3
Formålet er å medvirke ved finansieringen av samfunnstjenlige prosjekter og bevisstgjøre
holdninger til penger og økonomi slik at kapital kan styres mot reelle behov og uløste
oppgaver i samfunnet. Cultura Sparebank er stiftet for å videreføre Cultura Lånesamvirkes
intensjon og verdigrunnlag.

Kapitel 2
Grunnfondet
§ 2-1
Grunnfondet utgjør ved stiftelsen kr 550.000 ytt av Cultura Lånesamvirke og enkeltpersoner
og skal ikke tilbakebetales.
Med Kongens/Finansdepartementets samtykke kan forstanderskapet vedta å utstede
omsettelige og utbytteberettigede egenkapitalbevis med representasjonsrett i forstanderskapet
i henhold til lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner
(finansieringsvirksomhetsloven).
Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i Verdipapirsentralen. Sparebankens
utstedte eierandelskapital i henhold til foranstående ledd utgjør kr 57 507 000 fordelt på
57 507 egenkapitalbevis a kr 1 000 fullt innbetalt.
Alt erverv av egenkapitalbevis skal meldes til banken innen én måned. Erverv av
egenkapitalbevis (kjøp, gave, arv, m.v.) skjer betinget av samtykke fra bankens styre. Erverv
av egenkapitalbevis kan bare nektes når det foreligger saklig grunn. Nekting av samtykke kan
kreves begrunnet skriftlig.
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Egenkapitalbevis som overdras til ny eier, gir ikke stemmerett før fire uker etter at ervervet er
anmeldt til banken. For egenkapitalbevis registrert i Verdipapirsentralen skal likevel eier ha
stemmerett dersom det godtgjøres at ervervet er registrert i Verdipapirsentralen.
Kapitel 3
Forstanderskapet
§ 3-1
Sparebankens forstanderskap skal se til at banken virker etter sitt formål i samsvar med lov,
vedtekter og forstanderskapets vedtak. Forstanderskapet skal ha 12 medlemmer forutsatt full
representasjon fra de ansatte.
5 medlemmer med 1 varamedlem velges av innskyterne, jfr. § 3-2, i samsvar med forskrift av
16. desember 2005 nr. 1514.
1 medlem med 1 varamedlem velges av Oslo kommune, jfr. § 3-3.
3 medlemmer med 1 varamedlem velges av eierne av egenkapitalbevis i samsvar med
forskrift 29. juni 2009 nr. 913 om egenkapitalbevis i sparebanker, kredittforeninger og
gjensidige forsikringsselskaper. Valget må være avholdt innen utgangen av april.
Inntil 3 medlemmer med 1 varamedlem velges av de ansatte i samsvar med forskrift 23.
desember 1977 nr. 9386. De ansattes valg må være avholdt innen utgangen av januar.
Bestemmelsen i dette ledd må likevel ikke føre til at mer enn en fjerdedel av de ansatte blir
medlem av forstanderskapet, jfr sparebankloven § 8.
Medlemmene av forstanderskapet velges for fire år.
Varamedlemmet som velges av innskyterne velges for ett år.
Varamedlemmet som velges av kommunestyret og av egenkapitalbeviseierne velges for fire
år.
Varamedlemmet som velges av de ansatte, velges for to år.
§ 3-2
De innskytere som bor i Norge og som har, og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i
banken på minst 500 kr, velger hvert år henholdsvis ett medlem og ett varamedlem. Hvert
fjerde år velges dog to medlemmer og et varamedlem, slik at innskyterne alltid har fem
representanter med et varamedlem i forstanderskapet.
Bare myndig person kan som personlig innskyter eller som representant for annen innskyter
stemme ved valget. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og
én som representant for annen innskyter.
Innskyternes valg av forstandere med varamedlemmer skal skje på valgmøter i samsvar med
forskrifter fastsatt av Finansdepartementet.
Til forstandere og varamedlemmer kan innskyterne bare velge myndige personlige innskytere
som har stemmerett etter første ledd, jfr. sparebanklovens § 8a. Valg etter denne paragraf må
være avholdt innen utgangen av april. Uttredende medlemmer kan gjenvelges, jfr. dog kap.
10.
§ 3-3
Oslo kommune velger hvert fjerde år ett medlem med ett varamedlem.
Valg etter denne paragraf må være avholdt innen utgangen av januar.
§ 3-4
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Innskytere som vil delta i valg etter § 3-2, skal melde seg hos banken innen en bestemt frist
som angis i innkallingen, og som ikke skal utløpe tidligere enn fem dager før valget finner
sted. Har en innskyter ikke meldt seg i rett tid, kan han nektes adgang til å delta i valgmøtet.
Foranstående gjelder tilsvarende for egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet.
Eventuell aviskunngjøring om egenkapitalbeviseiernes valg skjer i Norsk Lysingsblad.
§ 3-5
Egenkapitalbevisforskriften §§ 3 – 9 gjelder for egenkapitalbeviseiernes valg til
forstanderskapet.
Kapitel 4
Kontrollkomité
§ 4-1
Forstanderskapet velger annethvert år en kontrollkomité med tre medlemmer og et varamedlem. Et medlem av kontrollkomitéen skal tilfredsstille de krav som stilles til en dommer
etter lov av 13. august 1915 om domstolene, § 54, annet ledd. Valget av dette medlem skal
godkjennes av Finanstilsynet. Kontrollkomitéen velger selv sin leder og nestleder.
Kontrollkomitéen skal føre tilsyn med sparebankens virksomhet i samsvar med sparebanklovens § 13 og instruks gitt av forstanderskapet og godkjent av Finanstilsynet.

Kapitel 5
Styret
§ 5-1
Styret består av fem til syv medlemmer med tre til fire varamedlemmer valgt av forstanderskapet.
Styrets leder og nestleder velges av forstanderskapet ved særskilt valg.
Ett medlem velges blant de ansatte når banken har minst 15 ansatte. For dette medlem skal det
velges et personlig varamedlem. Det personlige varamedlem har møte- og talerett. Bare medlemmer av forstanderskapet som er valgt av de ansatte har forslagsrett ved valg av de ansattes
styremedlem og varamedlem.
Samtlige valgte medlemmer velges for to år og varamedlemmene for ett år. Etter det første
året uttrer minst halvparten av medlemmene etter loddtrekning, og deretter hvert år de som
har gjort tjeneste lengst. Loddtrekning foretas av valgkomitéen.
Uttredende medlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges, jfr. Dog kap 10.
§ 5-2
Styrets leder kaller styret sammen til møte minst én gang i måneden og eller så ofte sparebankens virksomhet tilsier, eller når et styremedlem krever det.
Styret er beslutningsdyktig når minst tre av et styre på fem, eller minst fire av et styre på henholdsvis seks eller syv medlemmer er til stede. For at et vedtak skal være gyldig, kreves at
minst tre medlemmer har stemt for det. Ved stemmelikhet gjør lederens eller møtelederens
stemme utslaget.
Styrets forhandlingsprotokoll skal underskrives av de tilstedeværende som står til felles
ansvar med mindre noen av dem har latt sin protest protokollere. Fraværende styremedlemmer
skal gjøre seg kjent med vedtak som er truffet i deres fravær.
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§ 5-3
Styret leder sparebankens virksomhet i samsvar med lov, vedtekter og nærmere forskrifter gitt
av forstanderskapet.
Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over, forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av bankens virksomhet og
har plikt til å sørge for at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende
kontroll.

Styret fastsetter bevilgningsreglement for sparebanken. Av bevilgningsreglementet skal
fremgå i hvilken utstrekning andre enn styret kan bevilge lån, garantier og diskontere
forretningspapirer. Styret fastsetter rentene for innskudd og utlån og de nærmere vilkår for
utlån og for mottak og utbetaling av innskudd i samsvar med mulige regler fastsatt av
Finanstilsynet.
To av styrets medlemmer i fellesskap forplikter Sparebanken ved sin underskrift. Styret kan
meddele prokura og spesialfullmakter. Styret kan fastsette instruks for den daglige ledelse av
sparebanken.
§ 5-4
I samsvar med Finanstilsynets forskrift eller etter samtykke av Finanstilsynet kan bankens
samlede styre fungere som revisjonsutvalg i henhold til sparebankloven § 17 c. Styret skal
samlet ha den kompetanse som ut fra bankens organisasjon og virksomhet er nødvendig for å
ivareta revisjonsutvalgets oppgaver. Minst ett av medlemmene skal være uavhengig av
virksomheten og ha kvalifikasjoner innen regnskap eller revisjon.
Revisjonsutvalgets oppgaver er:
a)
forberede styrets oppfølgning av regnskapsrapporteringsprosessen,
b)
overvåke systemene for intern kontroll og risikostyring samt bankens internrevisjon
om slik funksjon er etablert,
c)
ha løpende kontakt med bankens valgte revisor om revisjonen av årsregnskapet,
d)
vurdere og overvåke revisors uavhengighet, jf. revisorloven kapittel 4, herunder særlig
i hvilken grad andre tjenester enn revisjon som er levert av revisor eller revisjonsselskapet
utgjør en trussel mot uavhengigheten.
§ 5-5
Banksjefen har den daglige ledelse av sparebanken og skal følge den instruks og de pålegg
styret har gitt. Den daglige ledelse omfatter ikke avgjørelser i saker som etter bankens forhold
er av uvanlig art eller av stor betydning.
Banksjefen skal sørge for at bankens bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at
formuesforvaltningen er ordnet på betryggende måte.

Kapitel 6
§ 6-1
Valgkomité
Forstanderskapet velger en valgkomité blant forstanderskapets medlemmer og
varamedlemmer. Komitéen skal ha seks medlemmer, to fra hver av gruppene som er
representert i forstanderskapet med unntak av Oslo kommune. Valget gjelder for to år om
gangen.
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Valgkomitéen skal forberede valg av leder og nestleder i forstanderskapet, leder og nestleder
og øvrige medlemmer og varamedlemmer til styret eksklusiv de ansattes representanter, medlemmer og varamedlem til kontrollkomitéen samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomitéen som omhandles i denne paragraf.
For det styremedlem med varamedlem som skal velges blant de ansatte, avgir bare
representantene for de ansatte i valgkomitéen innstilling.

Kapitel 7
Årsoppgjøret
§ 7-1
Styret skal sørge for at årsoppgjøret (resultatregnskapet, balansen og styrets årsberetning)
legges fram for revisor og kontrollkomitéen. Årsoppgjøret skal så vidt mulig være avsluttet og
ferdig til revisjon innen utgangen av januar.
Når revisor har lagt fram sin beretning, jfr. revisorloven § 5-6, og kontrollkomitéen har gitt
sin melding med uttalelse om hvorvidt resultatregnskapet og balansen bør fastsettes som
bankens regnskap, jfr. sparebanklovens § 13, sjuende ledd, skal styret sende årsoppgjøret,
revisjonsberetningen og kontrollkomitéens melding til samtlige forstandere innen åtte dager
før det forstanderskapsmøte som behandler årsregnskapet.
Forstanderskapet trer sammen hvert år som bestemt i sparebanklovens § 11, første ledd, pkt b)
for å ta imot styrets årsberetning, revisjonsberetningen og kontrollkomitéens melding og fastsette bankens regnskap og den årlige rente av eventuelle egenkapitalbevis.
Kapitel 8
Revisjonen
§ 8-1
Forstanderskapet velger revisor og fastsetter vedkommendes godtgjørelse. Dersom banken
plikter å ha revisjonsutvalg etter § 17 c, skal revisjonsutvalgets uttalelse om forslaget til
revisor forelegges forstanderskapet før valget.
Slutter revisor, kan forstanderskapets formann sammen med kontrollkomitéen velge en ny
revisor, som tjenestegjør til neste forstanderskapsmøte hvor endelige valg foretas.
Revisor skal granske sparebankens årsoppgjør og regnskaper og behandling av dens
anliggender forøvrig i samsvar med lov, forskrifter gitt i medhold av lov, vedtekter og eventuelle pålegg gitt av forstanderskapet.

Kapitel 9
Overskudd
§ 9-1
Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av renter av eventuelle egenkapitalbevis
skal legges til sparebankens fond. Ved beregning av overskudd gjelder
finansieringsvirksomhetsloven § 2b – 18 første ledd.
Gaver og utbytte kan utdeles i samsvar med finansieringsvirksomhetsloven § 2b -18.
Kapitel 10
Tjenestetid, aldersgrense
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§ 10-1
Et valgt medlem av eller leder for forstanderskapet eller kontrollkomitéen eller styret kan ikke
ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år eller ha disse tillitsverv i et
lengre samlet tidsrom enn 20 år. En person kan ikke velges eller gjenvelges til noen av disse
verv dersom han på grunn av bestemmelsen i foregående punktum ikke kan sitte valgperioden
ut.
§ 10-2
Høyeste aldersgrense for banksjef og andre fast ansatte tjenestemenn er 70 år.

Kapitel 11
Vedtektsendringer og oppløsning
§ 11-1
Endring av disse vedtekter kan vedtas av forstanderskapet når forslag om det er fremsatt i et
tidligere møte. Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av dem som er til stede, og minst
halvdelen av alle forstanderne stemmer for det. Vedtaket kan ikke settes i verk før det er
godkjent av Kongen.

§ 11-2
Vedtektsendringene trer i kraft når de er godkjent overensstemmende med sparebanklovens §
5, siste punktum. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekter.
§ 11-3
I tillegg til lovens bestemmelser om oppløsning eller avvikling av Cultura Sparebank, skal
overskytende etter at all sparebankens gjeld er dekket, gå til fremme av sparebankvirksomhet
som best mulig viderefører intensjonene til Cultura Sparebank.
Vedlegg: Forskrift 23. desember 1977 nr. 9386 om de ansattes rett til representasjon i
sparebankenes og forretningsbankenes styrende organer
******************

