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Sentrale begivenheter 
• 1. jan. 2016: Solvens II regler trer ikraft. 

• Silver gis dispensasjon i 1 år frem til 31.12.2016 

• 9. des. 2016: Silver søker om utsatt frist for å oppfylle kapitalkravene frem til 
31. mars 2017. 

• 20. des. 2016: Finansdepartementet gir Silver forlenget disp. frem til 15. februar 
2017. Disp’en kan forlenges om Silver i rimelig tid før 15. februar 2017 kan 
dokumentere vesentlig fremdrift i arbeidet med å finne en løsning 

• 2. febr. 2017: Silver søker om utsettelse til 31. mars 

• 15. febr. 2017: Finansdep. avslår søknaden fra Silver om forlenget dispensasjon. 
Foretaket har ikke dokumentert vesentlig fremdrift i prosessen med å finne en 
løsning 

• 17. febr. 2017: Finansdep. åpner offentlig administrasjon i Silver 



 
 
 
Grunnlaget for å sette et finansforetak under offentlig 
administrasjon 

• Finansforetaksloven § 21-11 
Må det antas at foretaket ikke kan dekke sine forpliktelser etter hvert som de 
forfaller, og at foretaket ikke kan sikres tilstrekkelig økonomisk grunnlag for 
videre forsvarlig drift, kan departementet treffe vedtak om at foretaket settes 
under offentlig administrasjon. Det samme gjelder dersom foretaket er ute av 
stand til å oppfylle kravene til ansvarlig kapital, med mindre det blir gitt 
samtykke til at foretaket midlertidig har lavere ansvarlig kapital enn fastsatt. 



Administrasjonsstyre og adm. dir. 

• Sven Iver Steen (leder administrasjonsstyret), oppnevnt av Finanstilsynet, 
advokat, Arntzen de Besche 

• Erik Keiserud (nestleder administrasjonsstyret), oppnevnt av 
Finanstilsynet, advokat, Hjort 

• Fridtjof Berents (medlem av administrasjonsstyret), oppnevnt av 
Finanstilsynet, Arctic Securities 

• Norunn Byrkjeland, revisor, oppnevnt av Finanstilsynet, BDO 

 

• Bjørn Østbø, adm dir, ansatt av Administrasjonsstyret 19. febr. 2017 

 



Ledelsen i Silver under offentlig administrasjon 

• Tidligere styret erstattes av administrasjonsstyret 

 

• Administrasjonsstyret overtar alle funksjonene til de ledende organer 
– Generalforsamling 
– Styret, investeringskomite, revisjonskomite 
– Kontrollkomite 
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Oppgaver den første tiden 

• Sikre verdier 

• Få oversikt over situasjonen 

• Vurdere alle selskapets løpende kontrakter, leveranører 

• Kutte kostnader der det er mulig 

• Sikre bemanning for administrasjonsperioden 

• Sette i gang arbeid for å beregne selskapets forpliktelser 

• Vurdere pensjonsbetalinger 15.3 

• Forberede 1 månedsrapportering til Finanstilsynet  
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Kreditorutvalg – et organ i selskapet 

• Oppgave og funksjon - finansforetaksloven § 21-14 annet ledd 
• «Styret skal sørge for at det opprettes et kreditorutvalg som det kan 

rådføre seg med» 
 

• Medlemmer: 
– Eva R. Caral, pensjonist, tidligere tilknyttet Forskningsrådet mv 
– Espen Bjervig, salgs- og markedssjef, Norges Skiforbund 
– Steinar Bysveen, konserndirektør, Statkraft 
– Jan Hunsbedt, pensjonist, tidligere ledende stillinger i Nordea 
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Virkningene av at selskapet er satt under offentlig 
administrasjon 

 

• Ny ledelse 

 

• Ikke tegne nye forsikringer – dvs. her ikke ta i mot nye 
pensjonsbevis/fripoliser mv 

 

• Alle utbetalinger unntatt massekrav skal stoppes 
– Utbetalinger kan bare skje med Finanstilsynets samtykke 
– Alle flyttinger fra Silver stanses – 1 måneds frist i forsikringsvirksomhetsloven 
– Fondsbytter stopper opp 
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Hovedoppgaver for administrasjonsstyret 

OVERORDNET: IVARETA PENSJONSKUNDENES INTERESSER 

Finansforetaksloven § 21-7 følgende 

 

Forskjellige muligheter. Vurdere 

• mulighet til å sette selskapet i fri virksomhet igjen 

• å slutte selskapet sammen med annet selskap eller overdra porteføljene til et 
eller flere andre forsikringsselskaper 
– Kan være behov for å konvertere fripoliser til investeringsvalg 
– Kan være behov for å redusere pensjonsytelsene 
– Deretter avvikle selskapet 

• å nedsette ytelsene og etablere et nytt gjensidig forsikringsselskap 

onsdag 26. april 2017 

9 



Kontrakter i kollektiv og investeringsvalgporteføljen 

• Selskapet eier alle fondsandeler og aktiva i selskapets balanse 

• Ingen kunder, heller ikke kunder i investeringsvalgporteføljen, eier 
fondsandeler e.l. 

 

• Prop 18 L, (2016-2017) pkt 3.1 

 
Foretakets aktiva omfatter aktiva både i kollektivporteføljen, 
investeringsvalgporteføljen og selskapsporteføljen. Dersom det ikke er 
dekning i boet for alle forsikringskravene, vil derfor alle kunder, herunder 
både investeringsvalgkunder og kunder med garanterte ytelser, få samme 
forholdsmessige reduksjon av sine forsikringskrav. 
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Statusrapportering fra Administrasjonsstyret etter 1 mnd. 

• Foreløpig forsikringsteknisk og balanse pr. 17.02.2017 
– Samlede aktiva er MNOK 9.447. Merverdi av hold til forfall porteføljen 

kommer i tillegg med MNOK 156 mill. 
– Forsikringsforpliktelser utgjør MNOK 9.021. Herav utgjør poliser med 

kontraktsfastsatte forpliktelser MNOK 8.708 og 
investeringsvalgprodukter MNOK 313. 

– Den formelle egenkapitalen utgjør MNOK 375 
 



Statusrapportering fra Administrasjonsstyret etter 1 mnd. 

• Solvens II beregning pr 17.02.2017 
– Solvenskapitalen er estimert til MNOK -1.443 
– Minstekravet (solvensgrad 100%) er beregnet til MNOK 1.386 
– Selskapet mangler MNOK 2.829 for å oppfylle kravet til solvenskapital 

(100%) 
– Selskapet burde i tillegg ha en vesentlig margin ut over minstekravet  



Statusrapportering fra Administrasjonsstyret etter 1 mnd. 

Beste estimat forpliktelser *) 10 726

Risikomargin 322

Tekniske avsetninger (markedsverdi) 11 048

Aktiva (markedsverdi) 9 605

BOF (Basic Own Fund - dvs solvenskapital) -1 443

SCR (minstekrav) 1 386

Manglende kapital 2 829

SCR med 50 % margin 2 079

Manglende kapital 3 522

*) Se nedenunder for hvi lke forutsetninger s om inngår

ESTIMERT SOLVENSSTATUS PER 17.2.2017 - NOK mill

 



 
Utbetaling av pensjoner og oppstart av nye 
pensjonsutbetalinger 

• Pensjoner utbetalt med 50% den 15.03 og det samme vil skje pr. 15.04 

 

• Nye betalinger starter opp i april: 
– Omfatter nye alderspensjoner, uførepensjoner og etterlattepensjoner 



Veien videre 

• 3 måneders rapport til Finanstilsynet 17.5 

 

• Arbeide med løsning av den offentlige administrasjonen 
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Løsninger og verktøy 

• Fri virksomhet 

• Slutte sammen med annet 
foretak 

• Salg av virksomhet – 
porteføljeoverdragelse 

• Etablere gjensidig selskap 

• Reduksjon av ytelsene 
(beløp – utbetalingstid) 

 

• Konvertere fripoliser med 
garantert rente til  fripoliser 
med investeringsvalg 



Våre kontorer 
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OSLO  
Bygdøy allé 2, 0257 Oslo   
Postboks 2734 Solli, 0204 Oslo 
  
T: +47 23 89 40 00,  
F: +47 23 89 40 01  
e-post: oslo@adeb.no  

TRONDHEIM  
Dyre Halses gate 1a, 7042 Trondheim  
Postboks 8853 Solsiden, 7481 Trondheim  
 
T: +47 73 87 12 00   
F: +47 73 87 12 32  
e-post: trondheim@adeb.no  

STAVANGER  
Børehaugen 1, 4006 Stavanger 
Postboks 660, 4003 Stavanger  
 
T: +47 51 89 89 00  
F: +47 51 89 89 01  
e-post: stavanger@adeb.no  




