TIL ENIBAS MEDLEMMER

Hvorfor tar vi kontakt nå?
Det ekstraordinære årsmøtet (nr. 1) i ENIBA ble avholdt på Scandic Sjølyst den 27. oktober
2020, i henhold til innkalling. Der ble det enstemmig vedtatt å slå sammen ENIBA med
Fornebu Sparebank, og deretter oppløse ENIBA.
ENIBAs vedtekter krever imidlertid at minst halvparten av medlemmene (altså over
425 medlemmer) må være til stede samtidig for at oppløsningsvedtaket skal være gyldig i
det første årsmøtet. Styret i ENIBA innkaller derfor nå til et nytt ekstraordinært årsmøte
(nr. 2) for å godkjenne forslaget om å slå sammen ENIBA med Fornebu Sparebank, og
deretter oppløse ENIBA. Ved en slik annen gangs behandling, er det ikke et krav etter
vedtektene at minst halvparten av medlemmene må være til stede. I det kommende
årsmøtet (nr. 2) holder det at minst tre fjerdedeler av de medlemmene som møter frem
stemmer for forslaget til vedtak.

Deltagelse på årsmøtet (nr. 2) krever påmelding innen 18. november 2020 kl. 15.00,
se nedenfor.
Hvilke vilkår vil ENIBA-medlemmer få som kunder i Fornebu Sparebank etter
sammenslåingen?
For tiden er vilkårene slik:
-

Innskuddsrente (fra første krone hvis man har over 100 000 kr): 1,90 % (det er
0,50 prosentpoeng høyere enn det ENIBA har i dag).
Maksimalt innskudd til denne høye rentesatsen er 2 mill kr. Hvis innestående er
under 100 000 kr, så er satsen 1,40 %, og for innestående under 10 000 kr er satsen
0,95 %. For beløp over 2 mill kr er satsen (men da kun for den delen av innskuddet
som overstiger 2 mill kr) også 0,95 %.

-

Utlånsrente (bolig): 1,35 % (det er 0,60 prosentpoeng lavere enn det ENIBA har i
dag).
Renten følger akademikeravtalen til Danske bank. Det er ikke anledning til å
spekulere i rentedifferansen mellom innskudd og utlån.

I tillegg kan Fornebu Sparebank blant annet tilby:
-

Innskudd sikret i Bankenes sikringsfond
Bredere produktportefølje, blant annet innenfor forsikring
Personlig rådgiver
Pensjonsrådgivning

Hva må du gjøre nå?
Styret oppfordrer medlemmene til å delta på det ekstraordinære årsmøtet (nr. 2)
24. november 2020, se vedlagte formelle invitasjon. På grunn av gjeldende smitteverntiltak
rundt Covid-19 er det nødvendig å være påmeldt årsmøtet i forkant for å kunne delta
(enten det blir kun fysisk eller også digital deltagelse). Basert på antall påmeldte vil styret
avgjøre om årsmøtet kan avholdes fysisk, eller om det også må gjennomføres digitalt (via
Teams eller liknende).
Påmelding kan skje via e-post til post@eniba.no, eller per telefon til ENIBAs kontor på
23 15 95 23. Påmeldingen skal inneholde: navn, mobil, e-post, adresse og informasjon om
man kan delta digitalt (eller bare fysisk). Påmeldingen må være kommet frem til ENIBA
innen onsdag 18. november 2020 kl. 15.00.

***

Oslo, 2. november 2020
Styret i ENIBA

Formell innkalling til ekstraordinært årsmøte (nr. 2) i ENIBA
Det innkalles herved til ekstraordinært årsmøte i Energiansattes Interessekontor SA.

Tid og sted: tirsdag 24. november 2020 kl. 18.00 på Scandic Sjølyst, Sjølyst plass 5,
0212 Oslo. Etter gjeldende smittevernsregler er det tillatt med maksimalt 20 personer i
lokalet, og dersom påmeldingene overstiger dette antallet, vil møtet bli avholdt både fysisk
og digitalt (Teams eller lignende).

Hvem kan delta på det ekstraordinære årsmøtet?
Alle medlemmer i ENIBA har rett til å delta og stemme på årsmøtet. Vedtektene tillater ikke
bruk av fullmektig/fullmakt, så medlemmene må delta selv.

Vedlagte registreringsblankett fylles ut og leveres ved inngangen (for de som deltar fysisk).

***
Oslo, 2. november 2020
Styret i ENIBA

Saksliste
1

Valg av møteleder

2

Godkjenning av de stemmeberettigede

3

Valg av protokollfører

4

Godkjenning av møteinnkallingen

5

Oppløsning av ENIBA

I likhet med i årsmøtet (nr. 1) i ENIBA 27. oktober 2020, foreslår styret at følgende vedtak
gjøres i årsmøtet (nr. 2) 24. november 2020:
Energiansattes Interessekontor SA (ENIBA) slås sammen med Fornebu Sparebank.
Sammenslåingen gjennomføres ved at ENIBA oppløses, med utdeling av opptjent kapital til
Fornebu Sparebanks gavefond. Årsmøtet har etter styrets anbefaling konkludert at slik
oppløsning og utdeling ikke innebærer utdeling av midler til ENIBAs medlemmer, da midlene
går til et gavefond med sosialt formål. Gavefondet oppfyller kravene i ENIBAs vedtekter til
utdeling av midler ved oppløsning. ENIBAs virksomhet (rettigheter og plikter) overdras til
Fornebu Sparebank, herunder at Fornebu Sparebank overtar ENIBAs rettigheter og plikter
overfor medlemmene hva gjelder innskudd og utlån. Når denne overdragelsen til Fornebu
Sparebank er gjennomført, skal ENIBAs virksomhet opphøre og foretaket slettes.

Registreringsblankett til årsmøte nr. 2 (bruk gjerne blokkbokstaver)

Navn:

……………………………………………………………………………………………………

Mobiltelefon: ……………………………………………………………………………………………………

E-post:

……………………………………………………………………………………………………

Adresse:

……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...

Underskrift:

_____________________________________________________

Husk også at det er krav om påmelding til det ekstraordinære årsmøtet (nr. 2) via e-post til
post@eniba.no, eller per telefon til ENIBAs kontor på 23 15 95 23. Påmeldingen skal
inneholde: navn, mobil, e-post, adresse og informasjon om man kan delta digitalt (eller
bare fysisk). Påmeldingen må være kommet frem til ENIBA innen
onsdag 18. november 2020 kl. 15.00.

