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Bilag  

Fisjon 

Bilag 1 

Bilag 2 

Bilag 3 

Bilag 4 

Bilag 5 

 

 

Eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres ved fisjonen (fisjonsbalanse) 

Vedtekter for ABBH I AS før fisjonen 

Vedtekter for Asker og Bærums Budstikke AS før fisjonen 

Asker og Bærums Budstikke AS’ årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår 

Stiftelsesdokument for ABBH I AS 

 

Trekantfusjon 

Bilag 6    

Bilag 7 

Bilag 8 

 

 

Vedtekter for ABBH II AS før trekantfusjonen  

Vedtekter for Asker og Bærums Budstikke AS før trekantfusjonen (etter fisjonen) 

Stiftelsesdokument for ABBH II AS 

 

  



 

 

Denne fisjonsplanen er inngått 11. mars 2019 mellom: 

 

(1) Asker og Bærums Budstikke AS, org nr 816 521 432, 

(2) ABBH I AS, org nr 910 301 268 og  

(3) ABBH II AS, org nr 922 218 951  

Alle selskaper foran under punkt 1 til 3 har forretningsadresse Billingstadsletta 17, 1396 Billingstad i 

Asker kommune. 

1 BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE  

Asker og Bærums Budstikke AS eier og utgir avisen «Budstikka» og driver nettstedet «Budstikka.no» 

som nyhets- og annonsemedier, heretter samlet betegnet som «Avisen». Styret i Asker og Bærums 

Budstikke AS ønsker å overføre Avisen til et heleid datterselskap for å få en tydeligere 

oppgavefordeling i konsernet. Det foreslås derfor at Avisen overføres til heleid datterselskap ved en 

«drop down»-fisjon. Den nærmere identifiseringen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som skal 

overføres ved «drop-down»-fisjonen fremgår av bilag 1. 

 

Forslaget om «drop-down»-fisjon innebærer at Avisen først utfisjoneres til ABBH I AS, som er 

etablert for å være «hjelpeselskap» i transaksjonen. Umiddelbart deretter vil ABBH I AS fusjonere 

med ABBH II AS, et heleid datterselskap av Asker og Bærums Budstikke AS, i en trekantfusjon hvor 

fusjonsvederlaget utstedes av Asker og Bærums Budstikke AS.  

 

Planen må godkjennes av generalforsamlingene i Asker og Bærums Budstikke AS, ABBH I AS og 

ABBH II AS. Gjennomføringen av fisjonen med etterfølgende trekantfusjon er for øvrig også betinget 

av visse andre vilkår som fremgår av denne planen.  

2 METODE FOR FISJONEN OG TREKANTFUSJONEN 

Først gjennomføres det en fisjon i samsvar med aksjeloven kapittel 14 ved at de eiendeler, rettigheter 

og forpliktelser som fremgår av bilag 1 til denne fisjonsplanen overføres til ABBH I AS, mens de 

øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser beholdes i Asker og Bærums Budstikke AS («Fisjonen»). 

 

Aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke AS nedsettes ved reduksjon av aksjenes pålydende mot 

at aksjeeierne i Asker og Bærums Budstikke AS mottar et tilsvarende antall aksjer i ABBH I AS som 

de eier i Asker og Bærums Budstikke AS før Fisjonen. 

 

I forkant av Fisjonen nedsettes aksjekapitalen og overkursfondet i ABBH I AS til null ved innløsning 

av samtlige aksjer Asker og Bærums Budstikke AS eier i ABBH I AS. Formålet med 

kapitalnedsettelsen er å legge til rette for at aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke AS ved 

Fisjonen kan motta et tilsvarende antall aksjer i ABBH I AS som de eier i ABBH I AS før Fisjonen. 

Kapitalnedsettelsen skjer samtidig med og er betinget av at aksjekapitalen i ABBH I AS forhøyes som 

ledd i Fisjonen. 

 



 

 

Straks etter Fisjonen skal ABBH I AS fusjonere med ABBH II AS, med utstedelse av vederlag i Asker 

og Bærums Budstikke AS («Trekantfusjonen»). Dette innebærer at de eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser som fremgår av bilag 1 til denne fisjonsplanen overføres til ABBH II AS. ABBH I AS 

oppløses ved Trekantfusjonen.  

 

Som vederlag i Trekantfusjonen får aksjonærene i ABBH I AS økning av pålydende på deres aksjer i 

Asker og Bærums Budstikke AS. Ved at morselskapet Asker og Bærums Budstikke AS gjør opp 

vederlaget for ABBH II AS, etableres det fordring fra Asker og Bærums Budstikke AS (kreditor) mot 

ABBH II AS (debitor) i henhold til aksjeloven § 13-2 andre ledd. Fordringen som etableres vil ha 

pålydende tilsvarende bokført egenkapital av det som er overført, mens skattemessig verdi vil tilsvare 

skattemessig verdi av det overførte.   

 

Fisjonen og Trekantfusjonen er to transaksjoner som er gjensidig betinget av hverandre.  

3 VEDERLAG/BYTTEFORHOLD 

3.1 Fisjonen 

I samsvar med skatteloven § 11-8 er nominell og innbetalt aksjekapital i Asker og Bærums Budstikke 

AS fordelt mellom Asker og Bærums Budstikke AS og ABBH I AS i samme forhold som 

nettoverdiene i Asker og Bærums Budstikke AS fordeles mellom de to selskapene. Nettoverdiene som 

er tilordnet det enkelte selskapet er fordelt ut fra de reelle markedsverdiene på det tidspunktet styrene i 

selskapene vedtar fisjonsplanen. 

 

Nettoverdien av Asker og Bærums Budstikke AS er vurdert til NOK 171 896 000 hvorav nettoverdien 

av det utfisjonerte fra Asker og Bærums Budstikke AS er vurdert til NOK 25 784 400, og nettoverdien 

av den gjenværende virksomheten i Asker og Bærums Budstikke AS er vurdert til NOK 146 111 

600. Andel av utfisjonerte eiendeler utgjør 15 % av totalverdien, og danner grunnlaget for nedsettelse 

av aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke AS ved Fisjonen. 

 

Verdivurderingen av utfisjonerte eiendeler er basert på forventet fremtidig inntjening. Styrene i 

selskapene mener dette gir et riktig uttrykk for virkelig verdi på det tidspunktet styrene vedtar planen.  

 

Ved Fisjonen nedsettes aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke AS som nærmere angitt i punkt 

5.2 nedenfor. Samtidig forhøyes aksjekapitalen i ABBH I AS som angitt i punkt 5.5 nedenfor. 

 

Det skal ikke utstedes tilleggsvederlag i Fisjonen. 

 

3.2 Trekantfusjonen  

På ikrafttredelsestidspunktet for Trekantfusjonen vil aksjonærene i Asker og Bærums Budstikke AS og 

ABBH I AS være de samme personer og eie aksjer med nøyaktig samme fordeling seg imellom i 

begge selskapene. Fusjonsvederlaget gjøres dermed opp ved forhøyelse av aksjenes pålydende i Asker 

og Bærums Budstikke AS, som nærmere angitt i punkt 6.4 nedenfor.  

 

Økning av pålydende på aksjene i Asker og Bærums Budstikke AS utgjør det hele og fulle vederlag til 

aksjonærene i ABBH I AS i anledning Trekantfusjonen. 



 

 

 

Kapitalforhøyelsen i Asker og Bærums Budstikke AS ved Trekantfusjonen tilsvarer 

kapitalnedsettelsen ved Fisjonen. Aksjonærfordelingen og egenkapitalen i Asker og Bærums 

Budstikke AS vil etter ikrafttredelsen av Fisjonen og Trekantfusjonen være uforandret.  

4 TIDSPUNKTER 

4.1 Selskapsrettslige ikrafttredelse 

Fisjonen og Trekantfusjonen meldes samtidig og trer selskapsrettslig i kraft når kreditorfristen for å 

kreve innfrielse eller sikkerhetsstillelse er utløpt og melding om ikrafttredelse deretter er registrert i 

Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 14-8 jf. § 13-16 (Fisjonen) og § 13-16 (Trekantfusjonen).  

 

På ikrafttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av Fisjonen: 

  

a) Aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke AS er nedsatt som angitt i punkt 5.2 nedenfor. 

b) Aksjekapitalen i ABBH I AS er forhøyet som angitt i punkt 5.5 nedenfor. 

c) De eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er beskrevet i punkt 1 foran er overført til ABBH 

I AS.  

d) Vedtektene i Asker og Bærums Budstikke AS og ABBH I AS er endret. 

e) Andre virkninger som er angitt i fisjonsplanen inntrer. 

 

På ikrafttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av Trekantfusjonen: 

 

a) ABBH I AS er oppløst. 

b) Aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke AS er forhøyet som angitt i punkt 6.3 nedenfor. 

c) ABBH I AS’ eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er beskrevet i punkt 1 foran er overført 

til ABBH II AS. 

d) Som vederlag for sletting av aksjene i ABBH I AS, økes pålydende per aksje i Asker og 

Bærums Budstikke AS.  

e) Asker og Bærums Budstikke AS får en fordring på ABBH II AS som angitt i punkt 6.3 

nedenfor. 

f) Vedtektene i Asker og Bærums Budstikke AS er endret. 

g) Andre virkninger som er angitt i fisjonsplanen inntrer. 

 

4.2 Regnskapsmessig og skattemessig gjennomføring 

Både Fisjonen og Trekantfusjonen gjennomføres regnskapsmessig og skattemessig med virkning fra 1. 

januar 2019. Alle transaksjoner, kostnader og inntekter knyttet til de eiendeler, rettigheter og 

forpliktelser som ABBH II AS skal overta, tilordnes fra dette tidspunktet ABBH II AS. Både Fisjonen 

og Trekantfusjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet.  

 

Aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke AS er i samsvar med skatteloven § 11-8 fordelt i samme 

forhold som nettoverdiene, jf. også punkt 3.1 foran. 

 



 

 

4.3 Skatteposisjoner 

Fisjonen og Trekantfusjonen foretas med skattemessig kontinuitet etter reglene for skattefri fisjon og 

fusjon. Således overtar først ABBH I AS, og deretter ABBH II AS, skattemessige verdier som de 

overtatte eiendeler, rettigheter og forpliktelser har på ABBs hånd. For øvrig fordeles skatteposisjonene 

i Asker og Bærums Budstikke AS ved Fisjonen og Trekantfusjonen iht. gjeldende lovregler. 

5 SELSKAPSRETTSLIGE BESLUTNINGER – FISJONEN 

5.1 Asker og Bærums Budstikke AS – godkjennelse av fisjonsplanen  

Fisjonsplan datert 11. mars 2019 for fisjon av Asker og Bærums Budstikke AS godkjennes. 

  

5.2 Asker og Bærums Budstikke AS – kapitalnedsettelse og andre vedtektsendringer 

Følgende vedtak foreslås i forbindelse med fisjonen: 

 

a) Aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke AS nedsettes fra NOK 7 868 905 med NOK 

1 180 335,75 til NOK 6 688 569,25 ved reduksjon av aksjenes pålydende fra NOK 1 med NOK 

0,15 til NOK 0,85. I tillegg reduseres overkursfondet med NOK 4 258 800 fra NOK 28 392 

000 til NOK 24 133 200 og annen egenkapital med NOK 5 195 093 fra NOK 25 388 812 til 

NOK 20 193 719. 

b) Kapitalnedsettelsen skjer i forbindelse med fisjon. Nedsettelsesbeløpet utdeles til aksjonærene 

ved at det benyttes som tingsinnskudd i ABBH I AS slik at aksjonærene mottar nye aksjer i 

ABBH I AS. 

c) Med virkning fra fisjonens selskapsrettslige ikrafttredelse endres vedtektenes § 4 første ledd til 

å lyde:  

 

«Selskapets aksjekapital er på kr 6 688 569,25, fordelt på 7 868 905 aksjer pålydende kr 

0,85. Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.» 

 

Asker og Bærums Budstikke AS’ vedtekter følger som bilag 3, mens årsregnskap, årsberetning og 

revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår er vedlagt som bilag 4.  

 

5.3 ABBH I AS – nedsettelse av aksjekapital og overkursfond umiddelbart forut for 

Fisjonen 

Styret foreslår at generalforsamlingen umiddelbart før kapitalforhøyelsen ved Fisjonen beslutter å 

innløse samtlige av Asker og Bærums Budstikke AS’ aksjer i ABBH I AS. Følgende vedtak foreslås: 

 

a) Forut for fisjonen av Asker og Bærums Budstikke AS med overføring til ABBH I AS, 

nedsettes aksjekapitalen i ABBH I AS med NOK 30 000 fra NOK 30 000 til NOK 0 ved 

innløsning av 30 aksjer hver pålydende NOK 1 000. Innløsningen gjelder samtlige aksjer eid av 

eneaksjonæren Asker og Bærums Budstikke AS. 

b) Nedsettelsesbeløpet utdeles til eneaksjonæren Asker og Bærums Budstikke AS ved registrering 

av kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret etter utløpet av kreditorfristen, jf. aksjeloven § 12-1 

første ledd nr. 2. 



 

 

c) Kapitalnedsettelsen er betinget av at kapitalforhøyelsen i ABBH I AS i forbindelse med 

fisjonen med Asker og Bærums Budstikke AS blir gjennomført simultant, jf. nedenfor. Det 

fremmes derfor ikke eget forslag om endring av vedtektene i anledning kapitalnedsettelsen. 

 

5.4  ABBH I AS – godkjennelse av fisjonsplanen 

Fisjonsplan datert 11. mars 2019 for fisjon av Asker og Bærums Budstikke AS godkjennes. 

  

5.5 ABBH I AS – kapitalforhøyelse ved Fisjonen 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om kapitalforhøyelse og vedtektsendring i 

anledning Fisjonen: 

 

a) Aksjekapitalen i ABBH I AS forhøyes fra NOK 0 med NOK 1 180 335,75 til NOK 

1 180 335,75, ved utstedelse av 7 868 905 aksjer hver pålydende NOK 0,15.  

b) Aksjeinnskuddet gjøres opp ved overtakelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Asker 

og Bærums Budstikke AS i henhold til fisjonsplanens bestemmelser. Disse er samlet verdsatt til 

NOK 10 634 228,75, hvorav NOK 1 180 335,75 er aksjekapital, NOK 4 258 800 er overkurs 

og NOK 5 195 093 er annen egenkapital, noe som gir en tegningskurs per aksje på NOK 

1,35142421341. 

c) De nye aksjene tilfaller i sin helhet aksjeeierne i Asker og Bærums Budstikke AS. Aksjene 

anses tegnet av aksjeeierne i Asker og Bærums Budstikke AS når generalforsamlingen i Asker 

og Bærums Budstikke AS har godkjent fisjonsplanen. 

d) Kapitalforhøyelsen gjennomføres når fisjonen trer i kraft. Fra dette tidspunktet skal de nye 

aksjene gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, i ABBH I AS.  

e) Som følge av kapitalforhøyelsen endres § 4 i ABBH I AS’ vedtekter til å lyde:  

 

«Selskapets aksjekapital er på NOK 1 180 335,75 fordelt på 7 868 905 aksjer 

pålydende NOK 0,15.» 

 

ABBH I AS er nystiftet i 2019 og stiftelsesdokumentet følger som bilag 5. 

6 SELSKAPSRETTSLIGE BESLUTNINGER – TREKANTFUSJONEN  

6.1 ABBH I AS – godkjennelse av Trekantfusjonen  

Fisjonsplan datert 11. mars 2019 for fisjon av Asker og Bærums Budstikke AS og fusjon med ABBH 

II AS godkjennes. ABBH I AS oppløses ved ikrafttredelse av fusjonen. 

  

Fusjonen gjennomføres i henhold til aksjeloven § 13-2 andre ledd ved at Asker og Bærums Budstikke 

AS får en fordring på ABBH II AS på NOK 9 616 400,75. I tillegg kommer utsatt skattefordel knyttet 

til fordringen på NOK 1 017 828. Samlet utgjør dette NOK 10 634 228,75, som tilsvarer det totale 

tegningsbeløpet i Asker og Bærums Budstikke AS. Fusjonsfordringen med pålydende NOK 

9 616 400,75 og utsatt skattefordel NOK 1 017 828 tilsvarer netto bokførte eiendeler som ABBH II AS 

tilføres ved fusjonen. 

 

 



 

 

6.2 ABBH II AS – godkjennelse av Trekantfusjonen  

Fisjonsplan datert 11. mars 2019 for fisjon av ABBH I AS og fusjon med ABBH II AS godkjennes. 

ABBH I AS oppløses ved ikrafttredelse av Trekantfusjonen. 

 

Fusjonen gjennomføres i henhold til aksjeloven § 13-2 andre ledd ved at Asker og Bærums Budstikke 

AS får en fordring på ABBH II AS på NOK 9 616 400,75. I tillegg kommer utsatt skattefordel knyttet 

til fordringen på NOK 1 017 828. Samlet utgjør dette NOK 10 634 228,75, som tilsvarer det totale 

tegningsbeløpet i Asker og Bærums Budstikke AS. Fusjonsfordringen med pålydende NOK 

9 616 400,75 og utsatt skattefordel NOK 1 017 828 tilsvarer netto bokførte eiendeler som ABBH II AS 

tilføres ved fusjonen. 

  

6.3 Asker og Bærums Budstikke AS – kapitalforhøyelse og vedtektsendringer 

Fisjonsplan datert 11. mars 2019 for fisjon av ABBH I AS og fusjon med ABBH II AS godkjennes. 

ABBH I AS oppløses ved ikrafttredelse av Trekantfusjonen. 

 

Fusjonen gjennomføres i henhold til aksjeloven § 13-2 andre ledd ved at Asker og Bærums Budstikke 

AS får en fordring på ABBH II AS på NOK 9 616 400,75. I tillegg kommer utsatt skattefordel knyttet 

til fordringen på NOK 1 017 828. Samlet utgjør dette NOK 10 634 228,75, som tilsvarer det totale 

tegningsbeløpet i Asker og Bærums Budstikke AS. Fusjonsfordringen med pålydende NOK 

9 616 400,75 og utsatt skattefordel NOK 1 017 828 tilsvarer netto bokførte eiendeler som ABBH II AS 

tilføres ved fusjonen. 

 

Som en del av Trekantfusjonen foreslås det følgende beslutning om forhøyelse av aksjekapitalen og 

vedtektsendring i Asker og Bærums Budstikke AS:  

 

a) Aksjekapitalen i Asker og Bærums Budstikke AS forhøyes med NOK 1 180 335,75 fra NOK 

6 688 569,25 til NOK 7 868 905 ved oppskrivning av aksjenes pålydende med NOK 0,15 fra 

NOK 0,85 pr aksje til NOK 1 pr aksje, overkursfondet med NOK 4 258 800 fra NOK 24 133 

200 til NOK 28 392 000 og annen egenkapital med NOK 5 195 093 fra NOK 20 193 719 til 

NOK 25 388 812, tilsvarende en tegningskurs per aksje på NOK 1,35142421341. 

b) Som aksjeinnskudd benyttes i henhold til aksjeloven § 13-2 andre ledd fordring som Asker og 

Bærums Budstikke AS får på ABBH II AS på NOK 9 616 400,75. I tillegg kommer utsatt 

skattefordel knyttet til fordringen på NOK 1 017 828. Samlet utgjør dette NOK 10 634 228,75, 

som tilsvarer det totale tegningsbeløp i Asker og Bærums Budstikke AS. Fusjonsfordringen 

med pålydende NOK 9 616 400,75 og utsatt skattefordel NOK 1 017 828 tilsvarer netto 

bokførte eiendeler som ABBH II AS tilføres ved fusjonen. 

c) Kapitalforhøyelsen utgjør fusjonsvederlaget til aksjonærene i det overdragende selskap, ABBH 

I AS, og tegnes således av aksjeeierne i ABBH I AS. Kapitalforhøyelsen anses tegnet ved at 

generalforsamlingen i ABBH I AS godkjenner fusjonsplanen. 

d) Oppskrivning av aksjenes pålydende foretas på samtlige aksjer i Asker og Bærums Budstikke 

AS og gjennomføres når fusjonen trer i kraft.  

e) Som følge av kapitalforhøyelsen endres § 4 første ledd i Asker og Bærums Budstikke AS’ 

vedtekter til å lyde:  

 



 

 

«Selskapets aksjekapital er på kr 7 868 905, fordelt på 7 868 905 aksjer pålydende kr 1. 

Aksjene lyder på navn og er fullt innbetalt.» 

 

Asker og Bærums Budstikke AS’ årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste 

regnskapsår er vedlagt som bilag 3, mens vedtektene før fusjonen følger som bilag 7. 

 

7 VILKÅR FOR UTØVELSE AV AKSJEEIERRETTIGHETER 

ABBH I AS skal fusjonere med ABBH II AS og oppløses straks etter Fisjonen. Aksjeeierrettighetene i 

ABBH I AS antas dermed ikke å ha noen praktisk betydning. Ingen aksjonærer i ABBH I AS skal ha 

anledning til å disponere over aksjene i ABBH I AS på noen måte, før Trekantfusjonen er gjennomført, 

herunder kan ikke aksjene i ABBH I AS pantsettes.  

 

Vederlaget ved Trekantfusjonen utstedes gjennom kapitalforhøyelse og består av økning av pålydende 

på eksisterende aksjer i Asker og Bærums Budstikke AS. Dette innebærer at aksjonærenes 

aksjeeierrettigheter ikke påvirkes som følge av kapitalforhøyelsen.  

8 SÆRLIGE RETTIGHETER 

Det eksisterer ingen tegningsrettigheter, opsjoner eller andre særlige rettigheter knyttet til aksjene i 

Asker og Bærums Budstikke AS. Ingen slike rettigheter skal heller tildeles ved Fisjonen eller 

Trekantfusjonen. 

  

Det skal ikke tilfalle noen særlig rett eller fordel for styremedlemmer, daglig leder eller sakkyndige i 

forbindelse med Fisjonen eller Trekantfusjonen.  

9 FISJONS- OG FUSJONSOMKOSTNINGER 

Omkostningene ved Fisjonen og Trekantfusjonen fordeles mellom Asker og Bærums Budstikke AS og 

ABBH II AS i samme forhold som nettoverdiene i Asker og Bærums Budstikke AS er fordelt mellom 

selskapene. Som fisjons- og fusjonsomkostninger anses bl a gebyr til Foretaksregisteret, samt honorar 

til revisor og advokat. 

10 SELSKAPSRETTSLIGE ENDRINGER MV. 

Fra det tidspunktet fisjonsplanen er undertegnet og frem til Trekantfusjonen er registrert som trådt i 

kraft i Foretaksregisteret, skal ingen av Asker og Bærums Budstikke AS, ABBH I AS og ABBH II AS 

foreta emisjoner, kapitalutdelinger eller inngå vesentlige forretningsmessige avtaler eller andre 

disposisjoner dersom slike kan være til hinder for Fisjonens eller Trekantfusjonens gjennomføring.  

11 ENDRINGER I FISJONSPLANEN 

Styrene i Asker og Bærums Budstikke AS, ABBH I AS og ABBH II AS kan, på vegne av 

generalforsamlingene, gjennomføre mindre endringer i planen for Fisjonen og Trekantfusjonen dersom 

dette finnes nødvendig eller ønskelig og ikke er til skade eller ulempe for aksjeeiere. 



 

 

12 FISJONEN OG TREKANTFUSJONENS BETYDNING FOR DE ANSATTE OG 

ORGANISASJONEN 

Alle ansatte i Asker og Bærums Budstikke AS overføres ved Fisjonen og Trekantfusjonen til ABBH II 

AS med uendrede lønnsvilkår og rettigheter. ABBH II AS overtar fullt ut Asker og Bærums Budstikke 

AS’ forpliktelser overfor de overførte ansatte. Det vises for øvrig til rapporter fra styrene i Asker og 

Bærums Budstikke AS, ABBH I AS og ABBH II AS om betydningen av Fisjonen og Trekantfusjonen 

for de ansatte. 

 

Alle ansatte i selskapene er informert om Fisjonen og Trekantfusjonen og gitt anledning til å drøfte og 

uttale seg i samsvar med reglene i aksjeloven og arbeidsmiljøloven. 

 

ABBH I AS og ABBH II AS har ikke ansatte før Fisjonen og Trekantfusjonen. 

13 BRISTENDE FORUTSETNINGER 

Skulle det vise seg at fordelingen mellom selskapene er basert på uriktige eller ufullstendige 

opplysninger om faktiske forhold, og at det derfor vil oppstå skjevheter som ikke kan rettes opp 

gjennom andre bestemmelser i denne fisjonsplan, skal skjevheten kompenseres gjennom betaling av 

kontantvederlag. Ved fastsettelse av betalingstidspunkt skal det tas rimelig hensyn til selskapenes 

likviditetssituasjon. 

14 BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FISJONEN OG 

TREKANTFUSJONEN  

Fisjonen og Trekantfusjonens gjennomføring er betinget av at: 

 

a) ABBs årsregnskap for 2018 er godkjent av selskapets generalforsamling før fisjonsplanen 

behandles.  

b) Både Fisjonen og Trekantfusjonen godkjennes med nødvendig flertall i generalforsamlinger i 

ABB, ABBH I AS og ABBH II AS.  

c) Fristene for innsigelser fra kreditorer etter aksjeloven § 14-7 jf § 13-15 skal være utløpt, og 

forholdet til kreditorer som eventuelt har fremsatt innsigelser, skal være endelig avgjort eller 

det er oppnådd rettskraftig dom der det fastslås at Fisjonen og Trekantfusjonen uansett kan 

gjennomføres og registreres i Foretaksregisteret.      

15 TAUSHETSPLIKT 

Hvert av selskapene og deres representanter skal ha taushetsplikt om all informasjon de har vedrørende 

det annet selskaps virksomhet, eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Unntatt fra taushetsplikt er bare 

informasjon som senere er blitt offentlig tilgjengelig fra andre kilder, informasjon til domstol eller 

offentlig myndighet som pliktes gitt til tross for taushetsløfte, og informasjon som åpenbart ikke er av 

konfidensiell natur. 

 

Informasjon som er underlagt taushetsplikt, kan heller ikke benyttes i virksomheten til det selskap som 

har taushetsplikt. Dette forbud skal også gjelde for selskapets aksjeeiere og for virksomhet hvor 

aksjeeierne eller selskapet har økonomiske interesser. 



 

 

 

* * * 

 

Asker, 11. mars 2019 

 

Styret i Asker og Bærums Budstikke AS: 

 

 

 _______________________ 

Odd Reidar Øie  Hans Thomas Holbye  Mette Sjølie 

          Sign.    Sign.      Sign. 

 

 

 _______________________ 

Espen Bergh  Ellen Paulsen  Cecilie Staude 

 Sign.          Sign.    Sign. 

 

 

 

Lucas Haile Weldeghebriel   

 Sign. 

 

Styret i ABBH I AS:  

 

 

 

Terje Tandberg   

           Sign. 

 

Styret i ABBH II AS: 

 

 

 

Terje Tandberg 

          Sign. 

  

 

 


