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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.  

Ved fisjonen overføres de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som fremgår av fisjonsplanen fra Entra ASA til Entra 

L6 AS.  

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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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. 

 

Oslo, 18. mars 2022 

Deloitte AS 

 

 

 

 

Roger Furholm 

statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Roger Furholm
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5999-4-1255133
IP: 217.173.xxx.xxx
2022-03-18 14:24:42 UTC
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Entra ASA_redegjørelse fisjonsplan
            XEKPI-ECGWK-SM1V4-38AKL-PLU01-75AKF
            SHA-256
            fbce8d402d26901e57833e63e48b473832f025b8737a5839a12b448e8c9f53e9
            
                                    
                                                                            statsautorisert revisor
                                            
                            
        
            
            Entra L6 AS_redegjørelse fisjonsplan
            HVCLE-2FE0M-OETLO-7PZ37-E5GOP-LT22Y
            SHA-256
            c3a49d5a9246c164494ba422744a75e093161e09156937babcdee169adb266b2
            
                                    
                                                                            statsautorisert revisor
                                            
                            
        
            
            Entra L6 AS_redegjørelse fusjonsplan konsernfusjon
            4343Z-Z1BUT-NT4OS-F240E-IWTYM-DD70I
            SHA-256
            e90415c1d85109255e99464cb3d47060235e159aca934112530db6314f2dc31a
            
                                    
                                                                            statsautorisert revisor
                                            
                            
        
            
            Ladegården 6 AS_redegjørelse fusjonsplan konsernfusjon
            GL8U8-16LEM-K8JO7-JC6AN-AST57-6EU6S
            SHA-256
            48455227dad7843f1d88031ba1a95be430e76299d3d72bead4442ffeee9a700c
            
                                    
                                                                            statsautorisert revisor
                                            
                            
        
            
            Entra ASA_redegjørelse tingsinnskudd konsernfusjon
            CIEVL-037ME-AKXN4-WD8YA-WID6V-XLKEO
            SHA-256
            138e2a62498c2eac34d02052e83b42275e0e1f071c0ba2e29a85a2c27363c9e1
            
                                    
                                                                            statsautorisert revisor
                                            
                            
        
            
            Entra ASA_bekreftelse kapitalnedsettelse
            SVJQ3-DIE0Z-TIOS5-YP40I-16L3C-5HU5I
            SHA-256
            413f08eb5c7498baace6cbc6f8df968b652d653c64d63cff644bd634b70c1255
            
                                    
                                                                            statsautorisert revisor
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
{"documentKey":"XEKPI-ECGWK-SM1V4-38AKL-PLU01-75AKF","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2022-03-18T14:24:42Z","subtype":null,"ip":"217.173.250.54","signatureLines":[{"role":"statsautorisert revisor","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe13061acb6fcfc.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3f9244c4863a4d40.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1255133","type":"bankid_no","signerName":"Roger Furholm"}]}


 ========================= =============== ================ ======================================================================================================================================================================================== 
  Time                      Name            IP               Activity                                                                                                                                                                                
 ========================= =============== ================ ======================================================================================================================================================================================== 
  2022-03-18 14:22:47 UTC   Mona Wiik       193.90.172.92    The document was created                                                                                                                                                                
  2022-03-18 14:22:49 UTC   Mona Wiik       193.90.172.92    A signing link was activated for "Roger Furholm"                                                                                                                                        
  2022-03-18 14:22:51 UTC   Mona Wiik                        A signing request email was sent to "Roger Furholm" at "rfurholm@deloitte.no"                                                                                                           
  2022-03-18 14:23:53 UTC   Roger Furholm   217.173.250.54   The document was viewed by the signer                                                                                                                                                   
  2022-03-18 14:23:54 UTC   Penneo system   217.173.250.54   The document was viewed                                                                                                                                                                 
  2022-03-18 14:24:43 UTC   Penneo system   217.173.250.54   The document signing process was completed                                                                                                                                              
  2022-03-18 14:24:43 UTC   Roger Furholm   217.173.250.54   The signer signed the document as statsautorisert revisor, statsautorisert revisor, statsautorisert revisor, statsautorisert revisor, statsautorisert revisor, statsautorisert revisor  
 ========================= =============== ================ ======================================================================================================================================================================================== 


		2022-03-18T14:25:39+0000
	Original document certified by Penneo




