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Til generalforsamlingen i Entra ASA

SAKKYNDIG REDEGJØRELSE FOR FISJONSPLAN

På oppdrag fra styret i Entra ASA avgir vi som uavhengig sakkyndig, i samsvar med allmennaksjeloven § 14-4,
jf. § 13-10, en redegjørelse for fisjonsplanen datert 18. mars 2022 for Entra ASA med overføring til Entra L6 AS som
eksisterende overtakende selskap.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret i selskapet er ansvarlige for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelser som ligger til grunn for
vederlaget.
Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter
Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fastsettelse av vederlaget.
Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen angir hvilke fremgangsmåter som er brukt ved
fastsettelsen av vederlaget til aksjeeierne i Entra ASA som det overdragende selskapet. Den andre delen er vår
uttalelse om vederlaget.
Del 1: Redegjørelse om fastsettelse av vederlaget
Ved fisjonen nedsettes aksjekapitalen i Entra ASA ved reduksjon av aksjenes pålydende. Entra L6 AS er ved
beslutningstidspunktet for fisjonen eid av Entra ASA. Før kapitalforhøyelsen i Entra L6 AS ved tingsinnskudd i
forbindelse med fisjonens gjennomføring, nedsettes aksjekapitalen i Entra L6 AS til NOK 0 ved innløsing av samtlige
utestående aksjer og tilbakebetaling til Entra ASA.
Siden det ikke innløses noen aksjer ved fisjonen, vil fisjonen ikke medføre noen endring i eiersammensetningen i
Entra ASA. Ved fisjonen utstedes det et tilsvarende antall aksjer i Entra L6 AS som det er aksjer i Entra ASA ved
fisjonens gjennomføring. Aksjonærene i Entra ASA vil således motta én aksje i Entra L6 AS for hver aksje de eier i
Entra ASA. Tilleggsvederlag skal ikke utdeles.
Fastsettelsen av vederlaget til aksjonærene i Entra ASA er dermed basert på likedeling. Aksjonærene i Entra ASA vil
fullt ut videreføre sin forholdsmessige andel av de verdier som utfisjoneres til Entra L6 AS som aksjonærer i Entra L6
AS. Virkelige verdier av Entra ASA før fisjonen, de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som ved fisjonen overføres
til Entra L6 AS og Entra L6 AS før fisjonen, har dermed ingen innvirkning på fastsettelsen av vederlaget.
Kapitalnedsettelsen i Entra ASA og innskuddet i Entra L6 AS er basert på regnskapsmessig bokførte verdier av de
eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fisjoneres ut pr. 28. februar 2022, i det fisjonen skjer til regnskapsmessig
kontinuitet.
Del 2: Den uavhengige sakkyndiges uttalelse
Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 ”Revisors
uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”. Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å
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Ved fisjonen overføres de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsplanen fra Entra ASA til Entra
L6 AS.

side 2

oppnå betryggende sikkerhet for at vederlaget til aksjeeierne i Entra ASA er rimelig og saklig begrunnet. Arbeidet
omfatter kontroll av verdsettelse av vederlaget. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de
forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.
Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i Entra ASA på en - 1- aksje i Entra L6 AS for hver aksje
i Entra ASA rimelig og saklig basert på fremgangsmåte for fastsettelse av vederlaget som beskrevet ovenfor.

Roger Furholm
statsautorisert revisor
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