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MONOBANK-EMISJON FIKK ENDELIG INN STARTKAPITAL PÅ 165 MILLIONER

Helt fantastisk

BANK: Bent Gjen-

dem i Monobank
er den første av
et kobbel bankgründere som
endelig har lykkes i
å få inn nok kapital
til å starte bank.

TEST
BRUKT TREKLØVER: Hverken når du ser på eller kjører
brukte Aston Martin Rapide, McLaren MP4-12C og Ferrari
458 Italia, føles bilene gamle.
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– Det føles som vi har jobbet lenge
med prosjektet ettersom jeg gikk ut
av Skandiabanken for et år siden.
Derfor der det fantastisk å få fulltegnet det, sier gründer Bent Gjendem
(46) i Monobank.
Etter å ha gjort et mislykket forsøk før sommeren, justerte de litt
på vilkårene i sine egne opsjoner,
og etter et intenst arbeid i høst fikk
de inn de planlagte 165 millionene.
Gjendem bekrefter også at de
fikk inn investorer fra Ya Bank
etter at salget ble endelig godkjent
i sluttfasen av Monobank-emisjonen.

– Tyngre enn ventet
– Det har kommet en blanding av
investorer fra dem som har tatt
store poster på inntil 10 prosent
ned til ansatte og venner og familie som har tatt mindre poster, sier
Gjendem.
– Har prosessen vært tyngre enn
ventet?
– Ettersom vi har hatt dette i
runde to, er det implisitte svaret at
det har vært tungt. Mitt mål har
vært å åpne banken i løpet av 2015,
og det klarer vi, og det er vi veldig

 Starter banken før jul
fornøyd med. Det er fantastisk, sier
Gjendem.
– Bør konkurrentene ha noe å
frykte?
– Slik jeg vurderer markedet er
det god plass til en nisjeaktør til. Det
har også med det å gjøre at tradisjonelle banker sitter med en god del
balanse på blankolån, så det er en
god del å ta av der også. Dessuten er
det kort nedbetalingstid på lånene.
Under tre år i snitt, så det er et be-

Notice of Annual General Meeting
JPMorgan Funds

To vote by proxy, use the proxy form at

The meeting will be held at the location and time
stated in the right-hand column. All appointments
being voted on are for terms that end at the next
annual general meeting.

jpmorganassetmanagement.com/extra. Your form

Agenda for Meeting and Shareholder Vote
1. Presentation of the report from Auditors and
Board for the past fiscal year.
2. Should shareholders adopt the Audited Annual
Report for the past fiscal year?
3. Should shareholders agree to discharge the Board
for the performance of its duties for the past
fiscal year?
4. Should shareholders approve the Directors’ fees?
5. Should the following Directors be reappointed to
the Board?
Jacques Elvinger,Jean Frijns, John Li-How-Cheong,
Iain Saunders, Peter Schwicht
6. Should shareholders confirm the appointment
of Daniel Watkins, co-opted by the Board of
Directors with effect from 13 December 2014,
in replacement of Berndt May, and his election to
serve as a Director of the Company?
7. Should Massimo Greco be appointed to the Board?
8. Should shareholders re-appoint PricewaterhouseCoopers Société cooperative as its Auditors?
9. Should shareholders approve the payment of any
distributions shown in the Audited Annual Report
for the past fiscal year?

must arrive at the registered office, via post or fax,
by 18:00 CET on Monday, 16 November 2015.
To vote in person, attend the meeting in person.
THE MEETING
Location Registered office of the Fund
(see below)
Date and time Wednesday, 18 November 2015
at 15:00 CET
Quorum None required
Voting Agenda items will be resolved by a simple
majority of the votes cast
THE FUND
Name JPMorgan Funds
Legal form SICAV
Fund type UCITS
Auditors PricewaterhouseCoopers
Société coopérative
Registered office
6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxembourg
Fax +352 3410 8000
Registration number (RCS Luxembourg)
B 8478
Past fiscal year 12 months ended 30 June 2015

Important information for bearer share holders: If you are a physical bearer share holder you must take action
to be eligible to vote in the AGM. Please go to www.jpmorganassetmanagement.lu -> Our Funds -> Official
Communications -> 2015-02-18 “Notice of Changes Impacting Bearer Shares” for more information.

tydelig beløp som er i spill hvert år,
sier Gjendem.

Vurderer Merkur Market
– Vi har gjort undersøkelser som
viser at det er lav tilknytning til
merkevarer. Det indikerer at dette
er et marked som det er gode muligheter for å komme inn i, sier
han.
Målet for 2016 er å ha lånt ut 674
millioner kroner. Aksjonærene får

KLAR FOR BANK:
Bent H. Gjendem
har endelig
Ser kinesisk
Nytt slag for britisk stål
Tata Steel, Storbritannias største stålprodusent,
har kunngjort at 1.200 stillinger skal kuttes og
at stålplateproduksjonen ved selskapets fabrikker skal stanses.
Det har gått nedover for den britiske stålindustrien i flere tiår, og selskapene som hittil har holdt ut er under stadig mer press fra
Kinas eksport, en sterkere pund og svakere
etterspørsel.
– Den britiske stålindustrien kjemper for
å overleve under ekstremt utfordrende markedsvilkår, sier sjef for Tata Steels europeiske
virksomhet, Karl Köhler, som mener passivitet
kan true hele den europeiske stålindustriens
fremtid.
FA/ BLOOmBERG

Kjapt, brukt og billig

diamantrush

Du får ikke mindre glede av å kjøpe en brukt superbil,
men du bruker mye mindre penger på det.

fått pengene på plass og åpner Monobank før jul.

mulighet til å handle sine aksjer allerede om kort tid.
– Vi kommer til å gå på OTClisten så snart det praktisk lar seg
gjøre. Det har vært et ønske fra
investorene. Det vi har sagt om
børsnotering er at vi kan vurdere
det tre–fire år ned i gaten. Det er
fordeler og ulemper med det, og vi
vil også vurdere børsens nye handelsplass Merkur Market, som åpner i januar, sier Gjendem.

Fremgang
for Itera

Etterspørselen etter diamanter vil fremover stige raskere i Kina enn i resten av
verden, anslår Rio Tinto og peker på at
formuesveksten i landet vil drive et demografisk og kulturelt skifte og at Kina
er i ferd med å bli en forbruksbasert
økonomi.
Gruvegiganten estimerer at det kinesiske diamantsalget årlig vil stige 8
prosent de neste fem–ti årene, mens
den årlige veksten i resten av verden
vil ligge på 3–5 prosent.
Ifølge Rio utgjør Kina i dag rundt
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NEDBEmANNER: Tata Steel skylder blant annet
på en overflod av billig import fra Kina.
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Itera
(Mill. kr)
3.kv./15
Driftsinntekter
94,0
Driftsresultat
6,5
Resultat før skatt 6,2
Resultat etter skatt 4,6

3.kv./14
102,3
2,5
2,3
1,7

utviklingen holder seg stabil der den
i dag er god, og for å bidra til å snu
utviklingen i Sverige, sier Itera-sjef
Arne Mjøs i en kommentar.
FA/TDN FINANS


Lover bruktbilgaranti 
Taper verdi, ikke kjøreglede 
Alt kan kjøpes brukt
ANDREAS SCHEEL
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S

uperbilprodusentene spyr ut nye
modeller fortere enn de fleste kjører,
for å dekke etterspørselen. Ferrari,
Aston Martin og McLaren er blant disse,
som med modellene 458 Italia, Rapide og

MP4-12C de siste fem årene har skapt begeistring blant bilelskere verden over. Vi
har brukt superlativer som best, heftig og
luksuriøs om disse bilene tidligere, og de
gjelder fortsatt. At de har fått noen år på
baken og noen kilometer på triptelleren
betyr ikke mye, bortsett fra når det gjel-

der prisen. Det skyldes at de mest ihuga
og velstående entusiastene hele tiden vil ha
det nyeste og ikke kan spare på alle bilene
de kjøper.

Vedlikehold
Eiere av slike biler er generelt meget opp-

tatt av å ta vare på bilen sin, både når det
gjelder vask, polering, støvsuging, service
og annet vedlikehold. At de ofte trykker
hardt på pedalene, svinger brått på rattet,
belaster fjæringen og sliter på dekkene, har
liten negativ effekt, da bilene er bygget for å tåle dette.

RIKERE KINESERE: Rio Tinto mener økt
velstand vil drive Kinas diamantetterspørsel.

FOTO: NTB ScANPIx

13 prosent av det globale diamantmarkedet, der det omsettes for
nær 690 milliarder kroner i året.
FA/BLOOmBERG

MONOBANK-EMISJON MISLYKTES I JUNI – PRØVER IGJEN I OKTOBER

Muskelyacht
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CANNES, FRANKRIKE: På Benetti-yachten «Iron Man» har eieren
gitt trimrommet mye oppmerksomhet. Den sjøgående muskelbyggeren koster 150 millioner kroner.

Ya Bank-penger
baner vei for Monobank

PÅL SILBERG

MOTOR@FINANSAVISEN.NO
FOTO: BENETTI OG PÅL SILBERG

I

ntensjonen med de nye Benetti-modellene på 125 fot er at Azimut-konsernet,
som Benetti er en del av, skal ha yachter er enkle å bygge, som kan leveres raskt,
billig og også er billigere i drift.

Pumpet linjene
Azimut har sin styrke i båtsegmentet fra

42 til 88 fot. Den største modellen til Azimut er på 120 fot. 125-foteren til Benetti
«overlapper», men de kundene som går til
Benetti har flere valg enn dem som bestiller
en stor Azimut.
Benetti Vivace er en yacht på 125 fot
(38 meter). I den samme serien har Benetti
også utviklet Veloce på 140 fot (42 meter).
Begge modellene bygges i glassfiber. Det gir
ikke eieren mulighet til å endre linjene som
Stefano Righini har pønsket ut.
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eksteriørdesignarbeidet
overlatt til Righini.

Ken Freivokh, som jobbet for Sunseeker
og Azimut-designeren Stefano Righini var
de to som aller mest «pumpet» båter og
mindre yachter på 1980- og 1990-tallet.
Linjene var myke og voldsomme. Kundene likte dem og de aller fleste designerne
hermet mer eller mindre uhemmet. Smaken avgjør om man synes litt tilårskomne
yachter fra Sunseeker og Azimut er pene
eller stygge. Dagens trend er rettere linjer,
skarpere kanter og strengere linjer.

Da Azimut kjøpte Benetti ble en del av

Den nye 125-foteren til Benetti har han gitt
rettere og strengere linjer med rektangulære glassflater. Han har også prøvd å kamuflere at vindskjermen på brodekket er
buet. Den utfallende baugen, som gir mindre sprut over fordekket, har han beholdt.
Den tradisjonelle skansekledningen i
glassfiber utenfor salongen er fjernet
og erstattet med rekker i rustfritt stål.

SIKKER I SIN SAK: Monobank-gründer Bent
Gjendem ville vente til han var sikker på å få
emisjonen før han gjorde et nytt emisjonsforsøk.
Nå skal Pareto fylle 165-millionersemisjonen
med Ya Bank-penger.
FOTO: MIA HOLVIK

bank: Akkurat når Pareto-kundene

får frigjort pengene fra Ya Bank,
rykker meglerne ut for å sluse pengene inn i Bent Gjendems Monobank.

STEINAR GRINI
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krativt. Nå har de moderert seg.

 Nytt forsøk på å hente 165 millioner
 Kutter verdien på opsjonene

de 23 millionene de allerede har
investert.

Ya Bank-penger

årene. Planen er å notere aksjene i
gråmarkedet før selskapet skal på børs
innen tre–fire år.

småbanker fort kan bruke syv til ti år
før de blir lønnsomme.

Lover kjempepluss

Finansavisen skrev sist om emisjonsforsøket 21. oktober. Det skulle ende
med suksess.
I juni mislyktes Bent Gjendem og
hans kobbel av Skandiabanken-avhoppere med å hente inn 165 millioner kroner til den nyetablerte
forbrukslånsbanken Monobank.
Siden har Gjendem vært tydelig
på at de ikke rykker ut igjen uten
å være sikre på å fylle emisjonen.
Nå har imidlertid Pareto
startet emisjonen på 165 millioner kroner igjen. Gründerne har
på sin side lyttet til investorene
som takket nei i juni. Den gang
fikk de kritikk for at opsjonsprogrammet mot ledelsen var for lu-

Hevet med 50 prosent

I juni var planen å ha 23 millioner opsjoner til tegningskurs på 1
krone stykket. Nå er tegningskursen hevet med 50 prosent. Denne
gangen er det 22 millioner opsjoner
med en tegningskurs på 1,50 kroner pr. aksje. Emisjonen gjøres til
en kurs på 1,25 pr. aksje.
I tillegg til å skru opp kursen
på opsjonene har eksisterende eiere økt sin egen innsats ved å tegne
aksjer for 20 millioner kroner i
emisjonen i stedet for 15 millioner. Dette kommer på toppen av

Investorer Finansavisen var i kontakt med i forrige uke ga uttrykk for
at Monobank ville rykke ut denne
uken, og at emisjonen med sikkerhet
ville bli fulltegnet. En medvirkende
årsak var at oppkjøpet av Ya Bank
ble godkjent i forrige uke, noe som
ville medføre at store midler ville
bli frigjort for omplassering innen
finanssektoren.
Monobank prises til 28,75 millioner kroner i forkant av emisjonen
på 165 millioner. Pengene skal gå til
å sikre kapitalkravene samt være arbeidskapital for banken de neste fem

Fredly advarte

Monobank lokket investorene med
svært rask lønnsomhet da de gikk i
markedet i juni. Kun få dager før hadde investor Arne Fredly, som har hatt
stor suksess i både Bank Norwegian
og Ya Bank, advart mot alle de nye
forbruksbankene som poppet opp.
«Alle skal plutselig starte bank.
De tror bank automatisk vil være en
gullgruve», sa Fredly, som refererte til
at Bank Norwegian brukte fire år på å
komme i pluss tross fantastisk distribusjon. Han viste også til at Ya Bank
brukte syv år på å nå pluss og at nye

Monobank har riktignok endret
prognosene ved at 2016 nå skal gi 3
millioner i minus i stedet for 4. Men
prognosene for de påfølgende årene
står fast med overskudd økende fra
37 millioner i 2017 til 153 millioner
i 2020, slik at avkastningen på egenkapitalen øker fra over 20 til over 30
prosent.
Dette skal nås gjennom utlån på
rundt 140 millioner kroner i kvartalet
til utlånsrenter på 14,5 prosent.
Bank Monobank står i tillegg til
gründere og ledelse også Skue Sparebank og Rolf Skårs familie.
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STORE GLASSFLATER: Det er blitt vanlig å
fjerne skansekledningen midtskips for at
det skal bli mer utsikt fra salongen.
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Bare en håndfull av 35.000

HAR PLANEN KLAR: Itera-sjef Arne Mjøs.
Itera fikk i tredje kvartal et resultat
før skatt på 6,2 millioner kroner,
mot 2,3 millioner i samme periode i
fjor, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.
Som tidligere i år viser den norske og danske konsulentvirksomheten god lønnsomhetsforbedring,
oppgir selskapet.
Den svenske konsulentvirksomheten viser imidlertid svake tall.
– Vi har godt definerte planer
fremover for å sikre at den positive

3

Onsdag 21. oktober 2015

Deutsche Bank skal si opp 15.000
og selge unna virksomheter med
20.000 ansatte. Det norske kontoret nedlegges, men det har kun
en håndfull ansatte, opplyser Jan
Olsson til Finansavisen. Han er
sjef for den nordiske delen av
banken, og skal fortsatt holde på
Stockholm-kontoret.
Den fysiske tilstedeværelsen
blir også trukket ut av Helsinki
og København. Olsson opplyser
at alle de berørte får tilbud om
å fortsett i London eller i Stockholm.
Den nordiske omleggingen
er motivert av et behov for forenkling, fremfor kostnadskutt
og oppsigelser. Banken skal
fortsatt satse på megakundene
i Norge.
FA

Forza Italia!
TEST: Ferrari 488 GTB er italiensk sportsbilkunst
på sitt beste, og så sterk at dreiemomentet
må begrenses.

Test av brukte superbiler og Mazda MX-5 | BMW M2 har bensin i blodet | Muskelyacht fra Benetti til 150 millioner
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