PRESSEMELDING

Fosen-banker utreder sammenslåing
Styrene i Stadsbygd Sparebank og Ørland Sparebank har besluttet å utrede en mulig
fusjon av de to bankene.
Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, lønnsomhet samt ytterligere styrke
bankenes evne til å bidra til utviklingen av sine lokalsamfunn.
Ørland Sparebank og Stadsbygd Sparebank har sterke posisjoner i sine markedsområder.
Det er en sentralt premiss for styrene at dette videreføres og forsterkes.
Bakgrunnen for utredningen om en mulig fusjon av de to lokale sparebankene, er et ønske
om å være i forkant av utviklingen i møtet med en stadig mer krevende fremtid. Bankene
ønsker å videreutvikle sterke og kompetente fagmiljøer og være en god og attraktiv
arbeidsgiver. Dette ansees som en viktig forutsetning for fortsatt å kunne opprettholde
konkurransekraft samt videreføre bankenes viktige rolle i utviklingen av lokalt næringsliv og
aktive lokalsamfunn.
Styrene har lagt som premiss at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen.
Styrene er også tydelige på at bankenes rolle som sponsor og bidragsyter til lokale lag og
foreninger skal styrkes.
Vedtaket om å utrede en mulig fusjon er enstemmig og har samme ordlyd i begge bankenes
styrer.
Basert på bankenes regnskaper pr. 31/12-18 har de to bankene samlet en forretningskapital
på 8,4 mrd. og 53 årsverk.
Det har over tid vært en markant konsolidering i samfunnet innen finans, næringsliv og
offentlig forvaltning. På samme tid er myndighetskravene som skal sikre solid og trygg
bankdrift skjerpet. Dette er en utvikling vi ser fortsetter.
Styrene i bankene ser det som svært viktig at sterke aktører i Fosen-regionen samhandler
for å opprettholde lokal og regional styring og beslutnings-myndighet.
Styrene er på bakgrunn av dette enige om å starte arbeidet med en utredning av en mulig
fusjon.
Generalforsamlingene i begge banker ble orientert om styrenes vedtak mandag 17. juni.
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