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BØ KOMMUNE    TLF.: 35059160 FAX: 35059179 
 
 
Eiendom :   Gnr: 53 Bnr:    319 Fnr:  Snr:    2 
 
Bygningstype BRA (Kvm) Ant. 

boenheter 
Status Søknadsdato 

Annet enn 
bolig 

1230 0 Brukstill. 07.02.2017 06.11.2014 

      
     
 
Opplysningene er hentet fra Byggesaksarkiv/Matrikkelen.  
 
Har bygningsmyndigheten godkjente tiltak etter plan- og bygningsloven på nabo/gjenboereiendom 
/tillatelse gitt inntil 3 år tilbake i tid). 
Nei:   X   Ja:   
 
Dersom svaret er JA, hvilke: 
 
 
Er bygninger/gårdstun på eiendommen registrert i Sefrak? 
Nei:  X     Ja:          Dersom svaret er Ja: Se rapport 
 
 
Pålegg fra bygningsmyndigheten: 
(Pålegg som ikke er utført så langt kommunen har data om dette) 
 
 
Pålegg etter forurensingsloven som ikke gjelder vannforsyning og avløp 
 
Er det registrert slike pålegg? 
Nei:  X   Ja: Kopi av pålegg er vedlagt. 
 
 
 
 



   

BØ KOMMUNE    TLF.: 35059160 FAX: 35059179 
 
 

Eiendom:  Gnr.:  53   Bnr.:  319     Fnr.:      Snr.:  2 
 
 
Eiendomsopplysninger fra Matrikkelen 
 
1 Oppmålingsstatus: Matrikkelbrev 
2 Arealstørrelse: 3145,2m2 
3 Andel i seksjon:    1378/6312 
4 Eiendommens adresse: Bøgata 55A,3800 BØ I TELEMARK 

Arealstørrelse    
Oppgaven er basert på nøyaktige målinger:    X  måling i kart:     data fra annen kilde:  

Ved data fra annen kilde, hvilken kilde:  

 



Bø kommune i Telemark
Adresse:  Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
Telefon:  35 06 04 00

Utskriftsdato: 14.12.2018

Opplysningar til eigedomsmeklar

EM §6-7 Ferdigattest/mellombels bruksløyve Kjelde: Bø kommune i Telemark

Gjeld eigedom:
Kommunenr.:  0821  Gardsnr.:  53  Bruksnr.:  319  Seksjonsnr.:  2
Adresse:  Bøgata 55A, 3800 BØ I TELEMARK
Referanse:  Rose eiendom

Det finst mellombels bruksløyve på eigedomen. Det mellombelse bruksløyvet er vedlagt..

Vedlegg

1 vedlegg

ATTERHALD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I SAMBAND MED EIGEDOMSFØRESPURNADER.

Vi tar atterhald om at det kan vere avvik i registra/karta/arkiva våre når det gjeld den faktiske situasjonen og at det kan liggje føre forhold
omkring eigedom og bygningar som kommunen ikkje er kjend med. Dei som brukar informasjonen, må derfor vere medviten på samanheng og
føremål som han blir nytta i, og bruke informasjonen kritisk.

Papirutskrifter frå det digitale kartverket kan innehalde liner som lett kan føre til misforståingar. Dette gjeld ofte karttema som leidningar og
eigedomsgrenser som i mange tilfelle kan vere unøyaktige. Derfor må for eksempel ikkje gravearbeid på leidningar gjerast utan at leidningen i
marka er påvist.

Kommunen kan ikkje stillast økonomisk ansvarleg for bruk av informasjon som blir oppgitt i samanheng med eigedomsførespurnader.







 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bø kommune i Telemark
Adresse:  Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
Telefon:  35 06 04 00

Utskriftsdato: 14.12.2018

Opplysningar til eigedomsmeklar

EM §6-7 Kommunale avgifter og eigedomsskatt Kjelde: Bø kommune i Telemark

Gjeld eigedom:
Kommunenr.:  0821  Gardsnr.:  53  Bruksnr.:  319  Seksjonsnr.:  2
Adresse:  Bøgata 55A, 3800 BØ I TELEMARK
Referanse:  Rose eiendom

Kommunalt standardgebyr for eigedommar som det er bygd på, og som er knytt til kommunalt/interkommunalt
tenestetilbod:

Avgift Grunnlag Årleg avgift

Vatn 2000

Avløp 3425

Eigedomsskatt 57876

Festeavgift, kommunal tomt Ikkje aktuelt

Vannmålar: Ja
 

Dato m3

Sist avlesen

Kommentar

Kommunen sender bare ut faktura på avgiften til vann og avløp til hver seksjon. Forbruk sendes i fellesfaktura.

ATTERHALD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I SAMBAND MED EIGEDOMSFØRESPURNADER.

Vi tar atterhald om at det kan vere avvik i registra/karta/arkiva våre når det gjeld den faktiske situasjonen og at det kan liggje føre forhold
omkring eigedom og bygningar som kommunen ikkje er kjend med. Dei som brukar informasjonen, må derfor vere medviten på samanheng og
føremål som han blir nytta i, og bruke informasjonen kritisk.

Papirutskrifter frå det digitale kartverket kan innehalde liner som lett kan føre til misforståingar. Dette gjeld ofte karttema som leidningar og
eigedomsgrenser som i mange tilfelle kan vere unøyaktige. Derfor må for eksempel ikkje gravearbeid på leidningar gjerast utan at leidningen i
marka er påvist.

Kommunen kan ikkje stillast økonomisk ansvarleg for bruk av informasjon som blir oppgitt i samanheng med eigedomsførespurnader.



























Bø kommune i Telemark
Adresse:  Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
Telefon:  35 06 04 00

Utskriftsdato: 14.12.2018

Opplysningar til eigedomsmeklar

EM §6-7 Restansar og legalpant Kjelde: Bø kommune i Telemark

Gjeld eigedom:
Kommunenr.:  0821  Gardsnr.:  53  Bruksnr.:  319  Seksjonsnr.:  2
Adresse:  Bøgata 55A, 3800 BØ I TELEMARK
Referanse:  Rose eiendom

Ubetalte gebyr og eigedomsskatt
Det finst ingen ubetalte gebyr eller skyldig eigedomsskatt.

Inkasso/legalpant
Det finst ikkje inkassokrav/legalpant på eigedomen.

ATTERHALD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I SAMBAND MED EIGEDOMSFØRESPURNADER.

Vi tar atterhald om at det kan vere avvik i registra/karta/arkiva våre når det gjeld den faktiske situasjonen og at det kan liggje føre forhold
omkring eigedom og bygningar som kommunen ikkje er kjend med. Dei som brukar informasjonen, må derfor vere medviten på samanheng og
føremål som han blir nytta i, og bruke informasjonen kritisk.

Papirutskrifter frå det digitale kartverket kan innehalde liner som lett kan føre til misforståingar. Dette gjeld ofte karttema som leidningar og
eigedomsgrenser som i mange tilfelle kan vere unøyaktige. Derfor må for eksempel ikkje gravearbeid på leidningar gjerast utan at leidningen i
marka er påvist.

Kommunen kan ikkje stillast økonomisk ansvarleg for bruk av informasjon som blir oppgitt i samanheng med eigedomsførespurnader.



Bø kommuneSITUASJONSKART

Gnr. 53 Bnr. 319

Målestokk :1:750

Dato: 14.12.2018

Sakshandsamar :

Tek atterhald om eventuelle feil i  kartet

3833 Bø i Telemark
Tlf: 35 05 91 60

Postboks 83

0 10 20 30 m

Fnr. Snr. 2
Teknisk eining



Bø kommune i Telemark
Adresse:  Postboks 83, 3833 BØ I TELEMARK
Telefon:  35 06 04 00

Utskriftsdato: 14.12.2018

Opplysningar til eigedomsmeklar

EM §6-7 Tilknytting til veg, vatn og avlaup Kjelde: Bø kommune i Telemark

Gjeld eigedom:
Kommunenr.:  0821  Gardsnr.:  53  Bruksnr.:  319  Seksjonsnr.:  2
Adresse:  Bøgata 55A, 3800 BØ I TELEMARK
Referanse:  Rose eiendom

Vatn Eigedomen er tilknytta offentleg vatn via private stikk- og fellesleidningar. Vi gjer merksam på at
private leidningar vert vedlikehalden for eigar si rekning. For private fellesleidningar er det normalt
tilknytta solidarisk vedlikehaldsplikt.

Avløp Eigedomen er tilknytta offentleg avløpsnett via private stikk- og fellesleidningar. Vi gjer merksam på
at private leidningar vert vedlikehalden for eigar si rekning. For private fellesleidningar er det
normalt tilknytta solidarisk vedlikehaldsplikt.

Veg Eigedomen er tilknytta privat veg.

Pålegg Det finst ikkje pålegg om endring av tilknytingsforhold.

ATTERHALD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I SAMBAND MED EIGEDOMSFØRESPURNADER.

Vi tar atterhald om at det kan vere avvik i registra/karta/arkiva våre når det gjeld den faktiske situasjonen og at det kan liggje føre forhold
omkring eigedom og bygningar som kommunen ikkje er kjend med. Dei som brukar informasjonen, må derfor vere medviten på samanheng og
føremål som han blir nytta i, og bruke informasjonen kritisk.

Papirutskrifter frå det digitale kartverket kan innehalde liner som lett kan føre til misforståingar. Dette gjeld ofte karttema som leidningar og
eigedomsgrenser som i mange tilfelle kan vere unøyaktige. Derfor må for eksempel ikkje gravearbeid på leidningar gjerast utan at leidningen i
marka er påvist.

Kommunen kan ikkje stillast økonomisk ansvarleg for bruk av informasjon som blir oppgitt i samanheng med eigedomsførespurnader.
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VEDTEKTER  
FOR  

 
SAMEIET SKOGENKVARTALET 

GNR 53 BNR 319 I BØ KOMMUNE 
 
 
 

 
1. NAVN OG FORMÅL 
 
1-1 Navn 
Sameiets navn er Sameiet Skogenkvartalet. Sameiet består av 1 samleseksjon boliger, 2 
næringsseksjoner og 10 parkeringsseksjoner (næring).  
 
Sameiets sameiebrøk er som følger (se vedlagte tegninger vedlegg 1-6) 
 
Seksjon nr 1  Samleseksjon bolig (inkl. tilleggsareal)     3.428/6.312 
Seksjon nr 2  Næringsseksjon forretning bygg A     1.378/6.312 
Seksjon nr 3  Næringsseksjon forretning bygg B        922/6.312    
Seksjon nr 4   Parkering enkel             18/6.312  
Seksjon nr 5  Parkering enkel             15/6.312 
Seksjon nr 6  Parkering enkel             15/6.312  
Seksjon nr 7  Parkering enkel             15/6.312  
Seksjon nr 8  Parkering enkel            15/6.312   
Seksjon nr 9    Parkering enkel            18/6.312 
Seksjon nr 10  Parkering enkel             14/6.312 
Seksjon nr 11  Parkering enkel            14/6.312 
Seksjon nr 12  Parkering enkel            14/6.312 
Seksjon nr 13  Parkering næring  (inkl. tilleggsareal)        446/6.312 
         
Eierbrøken er beregnet ut fra BTA (inkl. tilleggsareal).   
 
1-2  Formål 
Formålet med sameiet er å: 
 1. Ivareta driften av sameiet. 
 2. Administrere bruk og vedlikehold av fellesanlegg og fellesareal. 
 3. Ivareta alle andre saker av felles interesse. 
 
I tilfelle tvil om en sak er av felles interesse, avgjøres spørsmålet med alminnelig flertall på 
sameiermøtet. 
 
 
2. BRUK 
 
2-1 Innendørs areal 
Seksjonseierne disponerer eksklusivt over sin egen seksjon.  
Fellesarealet består av teknisk rom, tavlerom, heis, trapperom og felles adkomstarealer til 
garasjeplasser som i all hovedsak benyttes av boligseksjonen. 
 
2-2 Uteområder/ parkering for næringsseksjonen 
Sameiet er lokalisert innenfor området Skogenkvartalet som er et nærings-/ boligkompleks i 
Bø kommune. Sameiet Skogenkvartalets tomt er nær sammenfallende med fotavtrykket for 
bygget med kun noen mindre unntak som er grøntarealer mot Evjudalen. Alle øvrige 
uteområder som brukes av Sameiet Skogenkvartalets næringsseksjoner, eies av Bøgata 55 
AS. Det er inngått en egen avtale om bruk og drift av disse uteområdene. De rettigheter som 



er avtalt for Sameiet Skogenkvartalet i denne sammenheng er således tinglyst på 
naboeiendommen. 
Sameiet har disposisjonsrett til de deler av uteområdet som er nødvendig for tilkomst til og 
drift av sameiet og parkering for næringsseksjonen. 
 
For arealet mellom byggene og arealet mot Evjudalen vises til pkt. 3-5. 
 
2-3 Bruk generelt 
Den enkelte seksjon må ikke nyttes slik at det er til unødig eller urimelig ulempe for brukerne 
av andre seksjoner. Fellesarealene må ikke nyttes slik at andre brukere unødig eller urimelig 
hindres i den bruk som er avtalt eller forutsatt. 
 
Det pekes i denne sammenheng spesielt på at varelevering til næringsseksjonene må kunne 
finne sted slik at dette er naturlig for den virksomhet som til enhver tid drives i disse 
arealene. 
 
 
 
3. DRIFT / KOSTNADSFORDELINGSBRØK 
 
3-1 Innendørs areal 
Vedlikehold av den enkelte eierseksjon, herunder låser, dører og vinduer, påhviler den 
enkelte sameier. Den enkelte sameier bærer også alle utgifter knyttet til bruken av seksjonen 
så som kostnader til renhold, elektrisitet med videre. 
 
Sameierne er ansvarlige for de tekniske anlegg og installasjoner som ligger innenfor sin 
eierseksjon.  
 
3-2  Bygningsmassen 
Reparasjons- og vedlikeholdsutgifter til bygget som sådant, med alle felles tekniske 
installasjoner og anlegg fordeles mellom sameierne etter sameiebrøken. 
 
Dette gjelder ikke kostnader til vedlikehold og reparasjon av heis og garasjeport hvor 
kostnadene fordeles etter sameiebrøken mellom alle seksjoner med unntak av seksjon 2, 3 
og 13.  
 
3-3  Løpende vedlikehold 
Den enkelte sameier skal vedlikeholde bruksenheten forsvarlig, slik at det ikke oppstår skade 
eller ulempe for de andre sameierne. 
 
Ved manglende indre vedlikehold fra den enkelte sameiers side kan styret etter varsel foreta 
det vedlikehold som er nødvendig for å bevare eiendommens verdi eller for å avverge 
ulemper for sameiet som sådant. Eventuelle tiltak iverksettes for vedkommende sameiers 
regning. 
 
3-4 Drift og renhold av fellesareal 
Kostnader til drift og renhold av fellesareal fordeles etter sameiebrøken med unntak av 2, 3 
og 13. 
 
3-5 Uteområdet 
Kostnader til drift og vedlikehold av Sameiets uteområde mot Evjudalen og mellom byggene 
fordeles etter sameiebrøken. 
 
 
4. SAMEIERMØTET 
 
4-1 Ordinært sameiermøte - mandat og innkalling 
Sameiermøtet er sameiets øverste organ. 
 



Ordinært sameiermøte holdes hvert år innen utgangen av april måned. 
 
Styret skal på forhånd varsle sameierne om dato for møtet og om siste frist for innlevering av 
saker til behandling på sameiermøtet. 
 
Styret innkaller skriftlig til ordinært sameiermøte med et varsel på minst 8 og høyst 20 dager.  
Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, samt dagsorden, herunder forslag som skal be-
handles på møtet.  Med innkallingen skal også følge styrets årsberetning med revidert 
regnskap. 
 
For at forslag som krever to tredjedels flertall eller mer skal kunne behandles på 
sameiermøtet, må hovedinnholdet i forslaget være beskrevet i innkallingen. 
 
4-2 Ekstraordinært sameiermøte 
Ekstraordinært sameiermøte holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst to 
sameiere, som til sammen har en tiendedel av stemmene, skriftlig krever det og samtidig 
oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. 
 
Styret innkaller skriftlig til ekstraordinært sameiermøte med minst 8 og høyst 20 dagers 
varsel. Dersom det er nødvendig kan det ekstraordinære sameiermøtet innkalles med en frist 
på 3 dager. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet og de saker som skal behandles. 
Hovedinnholdet i forslagene må være beskrevet for at disse skal kunne behandles. 
 
4-3 Stemmerett – fullmakt 
  
Stemmeretten er skjønnsmessig fordelt etter areal. De enkelte seksjoner har således 
følgende antall stemmer i sameiermøtet: 
 
Seksjon nr 1  Samleseksjon bolig   230 
Seksjon nr 2  Næringsseksjon forretning bygg A   92   
Seksjon nr 3  Næringsseksjon forretning bygg B     61      
Seksjon nr 4  Parkering enkel        1 
Seksjon nr 5  Parkering enkel        1 
Seksjon nr 6  Parkering enkel        1 
Seksjon nr 7  Parkering enkel       1  
Seksjon nr 8  Parkering enkel       1 
Seksjon nr 9  Parkering enkel       1 
Seksjon nr 10  Parkering enkel                   1  
Seksjon nr 11  Parkering enkel       1 
Seksjon nr 12  Parkering enkel       1 
Seksjon nr 13  Parkering næring     30 
 
Sameierne har rett til å møte ved fullmektig.  Fullmektigen skal legge frem skriftlig og datert 
fullmakt.  Fullmakten anses å gjelde på førstkommende sameiermøte med mindre det 
fremgår at noe annet er ment.  Fullmakten kan når som helst trekkes tilbake. 
 
4-4 Oppgaver og arbeidsform 
På det ordinære sameiermøte skal disse saker behandles: 
 1. årsberetning fra styret 
 2. godkjenning av årsregnskapet 
 3. godtgjørelse til styret 
 4. valg 
 5. andre saker som er nevnt i innkallingen 
 
Det ekstraordinære sameiermøtet skal kun behandle saker som er nevnt i innkallingen til 
møtet. 
 
Sameiermøtet ledes av styrets leder med mindre sameiermøtet velger en annen møteleder 
som ikke behøver å være sameier. 



 
Det skal under møtelederens ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle 
vedtak som treffes av sameiermøtet.  Protokollen leses opp før avslutningen av møtet og 
underskrives av møtelederen og minst en av de tilstedeværende sameiere valgt på 
sameiermøtet.  Protokollen skal holdes tilgjengelig for sameierne. 
 
4-5 Stemmeregler – ugildhet 
Med mindre annet bestemmes i lov om eierseksjoner eller nedenfor, treffes alle beslutninger 
med alminnelig flertall i forhold til de avgitte stemmer.  Ved stemmelikhet avgjøres saken ved 
loddtrekning. 
 
Det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer til vedtak om: 

a) ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter 
forholdene i sameiet går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold, 

 b) omgjøring av fellesarealer til nye bruksenheter eller utvidelse av eksisterende 
bruksenheter, 

 c) salg, kjøp, bortleie eller leie av fast eiendom, herunder seksjon i sameiet som tilhører 
eller skal tilhøre sameierne i fellesskap,  

 d) andre rettslige disposisjoner over fast eiendom, som går ut over vanlig forvaltning, 
 e) samtykke til endring av formål for en eller flere bruksenheter fra boligformål til annet 

formål eller omvendt,  
 f) samtykke til reseksjonering som nevnt i § 12 annet ledd annet punktum i lov om 

eierseksjoner, 
 g) tiltak som har sammenheng med sameiernes bo- eller bruksinteresser og som går ut 

over vanlig forvaltning og vedlikehold, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar 
eller utlegg for sameierne på mer enn 5 prosent av de årlige fellesutgiftene, 

 h) endring av vedtektene. 
 
Ad. pkt. a): Ombygging av næringsarealer i forhold til flere fysiske lokaler, inngangspartier 
m.m., er ikke gjenstand for behandling i sameiemøte, men legges frem for sameierne til 
orientering. 
 
Vedtak om salg eller bortfeste av hele eller vesentlige deler av eiendommen samt vedtak 
som innebærer vesentlige endringer av sameiets karakter krever tilslutning fra alle 
sameierne. 
 
Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i noen avstemming på 
sameiermøtet om avtale med seg selv eller nærstående eller om eget eller nærståendes 
ansvar. 
 
Det kan ikke uten ved samtykke fra begge næringsseksjonene vedtas vedtektsendringer som 
berører næringsseksjonenes særinteresser. 
 
 
5. STYRET m.v. 
 
5-1 Styret – sammensetning 
Sameiet skal ha et styre. Styret velges av sameierne. Styret skal bestå av 3 medlemmer, 
hvorav 2 styremedlemmer skal velges fra styret i Skogenkvartalet Borettslag og  
1 styremedlem skal velges fra næringsseksjonene (A og B).  I tillegg skal det velges 2 
varamedlemmer, 1 fra borettslaget og 1 fra næringsseksjonene. Styreleder velges særskilt. 
Styret er beslutningsdyktig med 2 medlemmer til stede. 
 
Styremedlemmer samt varamedlemmer tjenestegjør i to år.  Tjenestetiden opphører ved 
avslutningen av det ordinære sameiermøtet i det år tjenestetiden utløper. Styremedlemmene 
kan gjenvelges. 
 
5-2 Styrets virksomhet 
Styremøtet ledes av styrets leder, eller i dennes fravær av et av de andre styremedlemmene. 



 
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen og ellers stå for forvaltningen av 
sameiernes felles anliggender i samsvar med lov, vedtekter og vedtak fattet av 
sameiermøtet. 
 
Styret skal sørge for ordentlig og tilstrekkelig regnskapsførsel. 
 
Det hører inn under styrets oppgave å ansette, si opp og avskjedige forretningsfører og 
andre funksjonærer, gi instruks for dem, fastsette deres godtgjørelse og føre tilsyn med at de 
oppfyller sine plikter. 
 
I felles anliggender representerer styret sameierne og forplikter dem med underskrift av 
styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. 
 
Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger.  Den skal underskrives av de fremmøtte 
styremedlemmer. 
 
Styret behandler og vedtar budsjettet. 
 
5-3 Ugildhet 
Styremedlem eller forretningsfører må ikke delta i behandling eller avgjørelse av noen 
spørsmål som vedkommende selv eller nærstående har fremtredende personlig eller 
økonomisk særinteresse i. 
 
5-4 Revisor 
Sameiet skal ha revisor. Revisor velges av sameiermøtet og tjenestegjør inntil en annen 
revisor blir valgt av sameiermøtet.   
 
 
6. ANDRE BESTEMMELSER 
 
6-1 Fellesutgifter 
Løpende utgifter ved eiendommen som ikke knytter seg til den enkelte bruksenhet, skal 
fordeles på sameierne etter størrelsen på sameiebrøken med mindre en annen fordeling er 
fastlagt i vedtektenes pkt 3. 
 
Den enkelte sameier skal innbetale et a kontobeløp etter vedtak av styret eller sameiermøtet 
som innbetales forskuddsvis den 1. i hver måned til dekning av fellesutgiftene. Det kan 
fastsettes at det også skal innbetales til et vedlikeholdsfond.  
 
Fellesutgifter omfatter bl.a. forsikring, offentlige skatter og avgifter, kostnader i forbindelse 
med drift og vedlikehold av fellesarealer, veier, parkeringsplasser, honorarer m.m. 
 
Unnlatelse av å betale de utlignede andeler av sameiets forpliktelser etter påkrav anses som 
vesentlig mislighold og kan gi sameiet rett til å kreve seksjonen solgt, jfr eierseksjons lovens 
§ 26.  
 
6-2 Sameiets panterett i den enkelte seksjon 
Sameiet har for krav mot sameieren, som følger av sameieforholdet, panterett i hver seksjon 
med et beløp som tilsvarer folketrygdens grunnbeløp, jfr. eierseksjonslovens § 25.  
 
6-3 Vedlikeholdsfond 
Sameiermøtet kan fatte vedtak om opprettelse av et fond til dekning av påregnelige 
fremtidige vedlikeholdsutgifter. De beløp seksjonseierne skal innbetale til fondet innkreves 
sammen med det månedlige a kontobeløp for dekning av sameiets utgifter. 
 
6-4 Sameiere 
Erverver av seksjon må meldes til styret for godkjenning. 
 



Godkjenning kan bare nektes i det enkelte tilfelle når det foreligger saklig grunn til det. 
 
6-5  Bygningsmessige arbeider / endringer 
Påbygg, utskifting til andre typer vinduer, dører eller tak, oppsetting av markiser, endring av 
fasade, endring av utvendige farger etc., må være i henhold til gjeldende lover og regler, og 
skal ikke skje uten samtykke fra styret eller beslutning fattet i sameiermøte.  
 
Fasadeskilting skal gjennomføres på en estetisk god måte. Skiltplan for hvert næringslokale 
skal i sin helhet legges fram for styret i sameiet til orientering. Det understrekes at skilting på 
fasade er søknadspliktig etter plan og bygningslovens bestemmelser. Alle kostnader som 
følger med fasadeprofilering skal dekkes av næringsseksjonene. 
 
Dette skal allikevel ikke begrense næringsseksjonenes mulighet til å ombygge eller tilpasse 
disse seksjonene til den bruk som til enhver tid er forretningsmessig aktuell. 
 
6-6 Husordensregler 
Sameiermøtet kan med alminnelig flertall endre/ fastsette husordensregler. 
 
6-7 Salg/ utleie  
Den enkelte sameier rår som en eier over seksjonen og har full rettslig råderett over sin 
seksjon, herunder rett til overdragelse, utleie og pantsettelse. 
 
Nåværende og fremtidige eiere av seksjon nr. 1 Samleseksjon bolig skal ha forkjøpsrett til 
kjøp av seksjon 4-5-6-7-8-9-10-11-12 på markedsmessige vilkår i tilfelle salg.  Forkjøpsretten 
varles og utøves etter lov om forkjøpsrett. 
 
Ved salg av næringsseksjonen, skal styret og forretningsfører skriftlig underrettes. 
Ved utleie av næringsseksjonen, skal eier påse at leietaker skriftlig forplikter seg til å følge 
sameiets vedtekter, ordensregler og vedtak av sameiermøter og styret. 
 
6-8  Forsikring 
Sameiet tilser at det tegnes bygningsforsikring på vegne av sameierne.  
 
6-9 Eierseksjonsloven 
Lov om eierseksjoner av 23. mai 1997 nr. 31 kommer til anvendelse så fremt intet annet er 
fastsatt i ovennevnte vedtekter. 
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#5140862/13 

MEGLERSTANDARD OKTOBER 2015 FOR SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast [dato] av Q4 Næringsmegling AS ved [forfatter]. Q4 Næringsmegling AS har ikke undersøkt skatte-, avgifts- eller 

regnskapsmessige forhold. Dette anbefales vurdert av partenes rådgivere eller revisor. Avtalen inngås ved at den 

undertegnes av selger og kjøper. 

Det er gjort endringer i malen som oversendes på anmodning. 

 

KJØPEKONTRAKT 

mellom 

REMA Etablering Norge AS, Rose Eiendom AS, Nording AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

Bøgata 55 AS 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

REMA Etablering Norge AS, org.nr. 912 700 909, Rose Eiendom AS, org.nr. 988 963 976, 

Nording AS, org.nr. 915487025, (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) i Bøgata 55 AS, 

org.nr. 913 734 130, (Selskapet). 

Selger og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) er enige om at Aksjene skal overdras fra 

Selger til Kjøper på de vilkår som følger av denne avtalen. 

Selskapet eier Bøgata 55, gnr. 53, bnr. 319  med påstående bygninger og anlegg i Bø 

kommune (Eiendommen). 

2. KJØPESUMMEN 

2.1 Eiendomsverdien og beregning av Kjøpesummen 

Kjøpesummen for Aksjene (Kjøpesummen) er: 

(a) NOK [●], som utgjør omforent, fast verdi av Eiendommen (Eiendomsverdien),  

med tillegg av: 

(b) kontanter og fordringer i Selskapets balanse, 

(c) 15 % av fremførbart underskudd (inkludert underskudd frem til og med dagen for 

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

(d) all gjeld i Selskapets balanse (herunder Lånene definert i punkt 2.2) unntatt utsatt 

skatt og avsetning for tap på fordringer, og 

(e) NOK [●], som utgjør et omforent, fast vederlag som kompensasjon for differansen 

mellom Eiendomsverdien (fratrukket omforent tomteverdi) og Eiendommens 

skattemessige avskrivningsgrunnlag./ [●] % av differansen mellom i Eiendomsverdien 

etter fradrag for antatt markedsverdi på tomten NOK     , og Eiendommens 

skattemessige avskrivningsgrunnlag per Overtakelse (inkludert beregnede 

avskrivninger frem til og med dagen for Overtakelse). 

2.2 Estimert Balanse og Estimert Kjøpesum samt innfrielse av Selskapets lån 

Kjøpesummen som Kjøper skal betale ved Overtakelse (Estimert Kjøpesum), skal fastsettes 

basert på en balanse for Selskapet slik denne forventes å være per Overtakelse (Estimert 

Balanse). Estimert Balanse skal føres i samsvar med god regnskapsskikk, konsekvent 

anvendt og for øvrig som følger:  

(a) Forventet resultat etter skatt frem til og med dagen for Overtakelse skal innarbeides. 

(b) Selskapets gjeld skal inkludere alle inntekter/kostnader som oppstår ved innfrielse av 

Selskapets banklån (Lånene) ved Overtakelse, herunder eventuell over- eller 

underkurs og kostnader ved innløsning av swapavtaler.  
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(c) Betalbar skatt og utsatt skattefordel skal reflektere i) de kostnadene eller inntektene 

som oppstår ved innfrielse av Lånene, og ii) Selskapets skattemessige avskrivninger og 

føringer fra G/T-konto mv. i salgsåret, slik at disse postene fordeles etter eiertid i 

salgsåret fordelt på antall dager der dagen for Overtakelse er tilordnet Selger.  

(d) Utsatt skattefordel og utsatt skatt skal ikke føres som ett nettobeløp, men som to 

bruttoposter under eiendeler og gjeld.  

I vedlegg 3 følger en Estimert Balanse som er utarbeidet av Selskapets regnskapsfører, og en 

beregning av Estimert Kjøpesum, som er estimert til NOK [●]. 

Senest [fem dager] før Overtakelse skal Selger fremlegge restgjeldsoppgaver fra Selskapets 

bank(er) som viser den eksakte størrelsen på Lånene per Overtakelse (inklusive eventuell 

over- og underkurs og alle innfrielseskostnader). Samtidig skal Selger fremlegge en 

oppdatert beregning av Estimert Kjøpesum der Lånene er innført med riktige beløp, men der 

det ikke er gjort endringer i de øvrige postene, herunder betalbar skatt og utsatt 

skattefordel. Hvis Overtakelse av en eller annen grunn utsettes, så skal Selger uten ugrunnet 

opphold innhente nye restgjeldsoppgaver og en ny beregning av Estimert Kjøpesum per 

dagen for Overtakelse. 

Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og innfri Lånene med de beløp som 

fremgår av restgjeldsoppgaven. 

Dessuten skal Kjøper på vegne av Selskapet samtidig innfri Selskapets gjeld til Selger       

(Selgerlånet) som er på [●] inklusive opptjente renter per Overtakelse. 

Selger og Selskapet bekrefter herved at ethvert krav mellom Selskapet og Selger eller andre 

selskaper i samme konsern som Selger, er gjort opp med endelig virkning [etter at [•] har 

mottatt NOK [•] fra [•] ved Overtakelse], og at eventuelle krav som er uteglemt i Revidert 

Balanse, er ettergitt i sin helhet med virkning fra Overtakelse. 

2.3 Revidert Balanse og Revidert Kjøpesum 

Senest 45 dager etter Overtakelse skal Selger sende til Kjøper: 

(a) En oppdatert balanse per Overtakelse (Revidert Balanse) som skal utarbeides etter de 

samme prinsippene som Estimert Balanse, jf. punkt 2.2, (men slik at det skal ses bort 

fra disposisjoner som Selskapet har foretatt på dagen for Overtakelse etter at Kjøper 

har overtatt Aksjene) og som er godkjent og signert av de som var Selskapets 

styremedlemmer umiddelbart før Overtakelse, 

(b) En bekreftelse fra en revisor som Selger engasjerer, om at revisor har foretatt en 

forenklet revisorkontroll av Revidert Balanse, og 

(c) En beregning av Kjøpesummen (Revidert Kjøpesum) på grunnlag av Revidert Balanse. 

Kjøper kan senest 14 dager etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse og beregningen av 

Revidert Kjøpesum (i fellesskap Kjøpesumsberegningen), skriftlig meddele Selger at han har 
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innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen 

fristen, blir Kjøpesumsberegningen utarbeidet av Selger endelig og bindende for partene.  

Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 

innen ytterligere 14 dager blir enige, skal en uavhengig statsautorisert revisor som partene i 

fellesskap oppnevner og bekoster, fastsette Kjøpesumsberegningen med bindende og 

endelig virkning for partene. Resultatet av denne fastsettelsen skal foreligge senest 14 dager 

etter at revisor er oppnevnt. 

Dersom partene ikke kommer til enighet om hvilken revisor som skal benyttes, kan hver av 

partene kreve at revisoren oppnevnes av lederen i Finansnæringens Hovedorganisasjon. I 

den grad revisor for å komme frem til sin fastsettelse må ta standpunkt til rettslige 

spørsmål, skal fastsettelsen anses som en voldgiftsavgjørelse hvor voldgiftslovens regler må 

følges så langt annet ikke følger av bestemmelsen her, og som bare kan settes til side av de 

ordinære domstolene ved søksmål som nevnt i voldgiftsloven § 42. Revisor skal gjøres 

oppmerksom på dette og den endelige og bindende virkning revisors avgjørelse vil få for 

partene. Revisor står fritt til å engasjere en uavhengig advokat for partenes regning til å 

foreta en juridisk vurdering av innsigelsen, og denne vurderingen skal i tilfelle fremlegges for 

begge partene for kommentarer før avgjørelse treffes. Partene og Selskapet skal gi revisor 

tilgang til all den informasjon om Selskapet som revisor krever. 

Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal 

(a) en eventuell positiv differanse betales av Kjøper til en konto oppgitt av Selger, og 

(b) en eventuell negativ differanse betales av Selger til konto oppgitt av Kjøper. 

Differansen skal betales innen 14 dager etter at Kjøpesumsberegningen er endelig fastsatt, 

med tillegg for [●] % rente p.a. fra Overtakelse til betaling skjer, likevel slik at det etter 

forfall løper forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven. 

At Kjøpesumsberegningen er endelig og bindende, begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre 

krav gjeldende som følge av brudd på andre bestemmelser i denne avtalen. 

2.4 Forsinket betaling 

Betales ikke Estimert Kjøpesum eller annet utestående beløp etter denne avtalen ved forfall, 

skal skyldneren betale forsinkelsesrente i henhold til forsinkelsesrenteloven fra forfall til 

betaling skjer. 

3. OVERTAKELSE, RISIKOOVERGANG OG OPPGJØR 

Aksjene skal overtas av Kjøper kl. 12.00 den [●] (Overtakelse). Fra samme tidspunkt overtar 

Kjøper risikoen for at det inntrer omstendigheter som utgjør en mangel eller brudd på 

garantiene som gis per Overtakelse. 

Oppgjøret under denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med oppgjørsavtalen i 

vedlegg 8, og Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter 
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etter oppgjørsavtalen. Selger skal sørge for at Selskapet oppfyller sine plikter etter 

oppgjørsavtalen. 

4. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV AVTALEN  

4.1 Kjøpers betingelser 

Kjøpers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er 

oppfylt eller frafalt av Kjøper:  

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen, 

som utgjør vesentlig brudd på Selgers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.2 Selgers betingelser  

Selgers forpliktelse til å gjennomføre denne avtalen er betinget av at følgende vilkår er 

oppfylt eller frafalt av Selger: 

(a) Det har ikke inntruffet forhold, herunder nye forhold etter signering av denne avtalen, 

som utgjør vesentlig brudd på Kjøpers forpliktelser etter denne avtalen. 

4.3 Oppfyllelse av betingelsene 

Selger og Kjøper skal gjøre det som med rimelighet kan forventes av dem for at betingelsene 

for gjennomføring av avtalen oppfylles uten ugrunnet opphold.  

4.4 Betydningen av at avtalen bortfaller 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at Selgers eller Kjøpers betingelser ikke blir oppfylt eller 

frafalt, kan ingen av partene rette krav om kostnadsdekning eller annet mot den annen part. 

Hvis avtalen bortfaller som følge av at en part bryter sine plikter etter avtalen, kan den 

annen part likevel gjøre gjeldende erstatningskrav som følge av avtalebruddet. 

5. SELGERS PLIKTER FØR OVERTAKELSE 

Frem til Overtakelse skal Selger sørge for: 

(a) At det ikke besluttes utdeling på Aksjene eller andre helt eller delvis vederlagsfrie 

overføringer til aksjeeiere eller andre utover det som fremgår av Estimert Balanse. 

(b) At Selskapets virksomhet i perioden fra signering av denne avtalen til Overtakelse 

drives på sedvanlig måte, herunder at Eiendommen vedlikeholdes på en forsvarlig 

måte og i et omfang som ikke er mindre enn før signering av denne avtalen. 

(c) At Selskapet ikke inngår nye avtaler av vesentlig betydning for Selskapet, og at ingen 

av Selskapets vesentlige avtaler heves, endres eller sies opp uten Kjøpers skriftlige 

samtykke. 

(d) Ikke å tilskynde eller foreta noe som ville utgjøre brudd på Selgers garantier i punkt 7. 

(e) Å holde Eiendommen fullverdiforsikret. 
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(f) Om nødvendig å oppdatere Justeringsoppstillingen i vedlegg 7. 

(g) [Beholdes bare hvis Selger skal besørge visse arbeider utført før Overtakelse] At de 

arbeidene som er omtalt i vedlegg [●], blir ferdigstilt før Overtakelse for Selskapets 

regning på en fagmessig måte og i samsvar med offentligrettslige krav. 

6. SELGERS ANSVAR ETTER KJØPSLOVEN, MV. 

Aksjene, Eiendommen og øvrige eiendeler i Selskapet overtas som de er, jf. kjøpsloven 

§ 19 (1). Det foreligger en mangel hvis Selger før signeringen av denne avtalen gir en uriktig 

opplysning som nevnt i kjøpsloven § 19 (1) bokstav a eller forsømmer å gi en opplysning som 

nevnt i § 19 (1) bokstav b. 

Ved anvendelsen av § 19 (1) bokstav a og b hefter Selger ikke for uriktige eller manglende 

opplysninger som er utarbeidet av andre enn Selger, selv om Selger har gjort opplysningene 

tilgjengelig for Kjøper, med mindre Selger selv kjenner til at opplysningene er uriktige. 

Kjøper fraskriver seg herved så langt gjeldende rett tillater det, enhver rett til å gjøre krav 

gjeldende mot Selger i medhold av kjøpsloven § 19 (1) bokstav c, avhendingsloven § 3-7, 

§ 3-8 og § 3-9 og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet grunnlag, herunder regler om 

ansvar for uriktige og manglende opplysninger etter avtaleloven. 

Dette punkt 6 begrenser ikke Kjøpers rett til å gjøre krav gjeldende som følge av forsinkelse 

som skyldes forhold på Selgers side. 

7. SELGERS GARANTIER 

Selger garanterer at følgende vil gjelde per signering av denne avtalen og Overtakelse, 

likevel slik at garantiene i bokstav (l) til og med (n) bare gjelder ved signering av denne 

avtalen: 

(a) At Selger eier Aksjene, at Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, at det ikke 

knytter seg løsningsrett til Aksjene, at Selskapet ikke har en ubetinget eller betinget 

plikt til å utstede ytterligere aksjer, og at ingen rettigheter knyttet til Aksjene 

(herunder utbytte, fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. 

(b) At Selskapet er lovlig stiftet og registrert i Foretaksregisteret, og at alle forhold 

(herunder de sist fastsatte vedtekter) som skal registreres i Foretaksregisteret, er 

registrert der. 

(c) At Selskapets siste årsregnskap er avgitt i samsvar med regnskapslovens regler, at 

Selskapet ikke har avgitt garantier for tredjemanns forpliktelser, og at Selskapet ikke 

har forpliktelser som Selskapet burde balanseført i henhold til regnskapslovens regler, 

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

(d) At Selskapet eier de eiendeler som er oppført i Estimert og Revidert Balanse, og at 

disse eiendelene er fri for enhver heftelse (bortsett fra de som vil slettes ved 

innfrielse av Lånene ved Overtakelse, og de heftelser som er angitt i vedlegg 4). 
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(e) At Selskapet har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger til skatte- 

og avgiftsmyndighetene, samt at det ikke foreligger eller vil oppstå skatte- eller 

avgiftskrav for Selskapet knyttet til tiden forut for Overtakelse som ikke fullt ut er 

dekket av avsetninger i Revidert Balanse.  

(f) At Justeringsoppstillingen i vedlegg 7 er fullstendig og korrekt, og at Selskapet besitter 

den dokumentasjon som etter gjeldende merverdiavgiftsregelverk er påkrevd for 

anskaffelse/fremstilling og bruk av kapitalvarer./ At Selskapet ikke har hatt 

anskaffelser som etter gjeldende regelverk utløser justeringsplikt for merverdiavgift 

(g) At Selskapets virksomhet utelukkende består i å eie fast eiendom og drift av denne, 

[utover å eie aksjer i datterselskap med slik virksomhet], og at Selskapet ikke har 

ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(h) At Selskapet eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.  

(i) At det ikke eksisterer andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn 

de som er angitt i vedlegg 4. 

(j) At Selskapet ikke er part i rettssak eller annen rettstvist.  

(k) At Selskapet ikke har brutt leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler angitt i vedlegg 

5, og at Selger ikke kjenner til at en leier har brutt en leieavtale. 

(l) At Eiendommen er leiet ut i henhold til leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler 

angitt i vedlegg 5, og at disse avtalene er gyldige og gjengir alt som er avtalt med 

leierne. 

(m) At Selger ikke kjenner til krav eller rettigheter som begrenser Eiendommens bruk eller 

utnyttelse utover det som fremgår av Eiendommens grunnboksblad eller gjeldende 

reguleringsplan med reguleringsvedtekter for Eiendommen. 

(n) At det ikke foreligger skriftlige pålegg mv. fra offentlige myndigheter som gjelder 

Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen måte. 

Med forhold som Selger kjenner til i punkt 6 og 7, menes både de forhold som Selger faktisk 

kjenner til ved signering av denne avtalen, og de forhold som Selger ikke har en rimelig 

grunn til å være uvitende om på dette tidspunktet. 

Selger gir ingen andre garantier enn de som er angitt ovenfor i dette punkt 7. 

8. BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers kunnskap 

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som brudd på punkt 6 eller 7 noe som han selv faktisk kjente 

til ved signeringen av denne avtalen, eller noe som rimelig klart og tydelig fremgår av de 

dokumentene Selger har gjort tilgjengelig for Kjøper før signering av denne avtalen. Denne 

begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7 bokstav (e) og (f) (om skatt 
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og avgift) eller punkt 7 bokstav (a) eller (h) (om eierskap til Aksjene og Eiendommen), i 

fellesskap de Fundamentale Garantiene. 

8.2 Reklamasjon 

Kjøper taper retten til å gjøre brudd på denne avtalen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 

dager etter at han selv oppdaget eller burde ha oppdaget avtalebruddet, gir Selger skriftlig 

melding om at avtalebruddet vil bli gjort gjeldende og hva avtalebruddet består i. Uansett 

taper Kjøper retten til å gjøre avtalebrudd gjeldende hvis Kjøper ikke sender slik reklamasjon 

innen ett år etter Overtakelse. 

Reklamasjonsfristene ovenfor gjelder ikke for brudd på de Fundamentale Garantiene. For 

slike brudd må Kjøper sende en skriftlig reklamasjon som nevnt senest tre år etter 

Overtakelse. Ved slike brudd kan Kjøper ikke kreve at Selger dekker tap som skyldes at han 

har unnlatt å gi Selger skriftlig melding om bruddet innen 60 dager etter at han oppdaget 

det. 

8.3 Omfanget av erstatningen 

Selger kan ikke holdes ansvarlig for indirekte tap som definert i avhendingsloven § 7-1 (2), 

selv om Selger har utvist skyld. Tapte leieinntekter (herunder bortfalt rett til dekning av 

felleskostnader) skal likevel anses som direkte tap. 

Kjøpers tap skal beregnes netto etter fradrag for i) skatte- og avgiftsbesparelser som Kjøper 

eller Selskapet kan nyttiggjøre seg, og ii) det Selskapet har rett til å kreve erstattet fra 

tredjemann, herunder et forsikringsselskap. Hvis et tap er betinget, kan Selger først holdes 

ansvarlig for tapet hvis og når tapet må dekkes av Selskapet. Kjøper kan overholde fristene i 

punkt 8.2 ved å gi skriftlig melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene. 

8.4 Beløpsmessig ansvarsbegrensning  

Selgers ansvar for brudd på punkt 6 eller 7 er underlagt følgende begrensninger: 

(a) Kjøper kan ikke gjøre gjeldende enkeltstående brudd som medfører tap på mindre 

enn NOK 15.000,- og det skal ses bort fra slike brudd ved vurderingen av om 

beløpsgrensen i bokstav (b) nedenfor er nådd. 

(b) Kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende med mindre Kjøpers samlede tap overstiger 

NOK 500.000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

Kjøper rett til erstatning eller prisavslag fra første krone. 

(c) Selgers samlede ansvar er begrenset oppad til 10 % av Eiendomsverdien. Denne 

ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke ved brudd på de Fundamentale Garantiene. 

Ansvarsbegrensningene i dette punkt 8.4 gjelder bare ved brudd på punkt 6 eller 7 og ikke 

ved brudd på andre punkter i denne avtalen. 
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8.5 Samlet ansvarsbegrensning for ethvert brudd på avtalen 

Selgers samlede ansvar for brudd på denne avtalen (herunder de Fundamentale Garantiene 

og punkt 5, 6, 7 eller 10) er under enhver omstendighet begrenset til det høyeste av 

Revidert Kjøpesum og 20 % av Eiendomsverdien. 

8.6 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.2 til og med 8.5 gjelder ikke hvis avtalebruddet er 

forvoldt ved forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder 

eller en annen person hos Selger som har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av 

salget av Aksjene til Kjøper. 

8.7 Ansvaret til de respektive selgere [Strykes hvis det kun er én selger] 

De aksjeeiere som utgjør Selger, hefter proratarisk og ikke solidarisk for Kjøpers krav mot 

Selger som følge av brudd på denne avtalen. Den enkelte aksjeeiers ansvar er begrenset 

oppad til en andel av kravet lik aksjeeierens eierandel i Selskapet. 

8.8 Betydningen av ansvarsbegrensningene for Eiendomsverdien 

Partene har ved fastsettelsen av Eiendomsverdien tatt hensyn til begrensningene i Selgers 

ansvar etter punkt 6, 7 og 8. 

9. BEFØYELSER VED BRUDD PÅ AVTALEN 

Med de begrensninger som følger av denne avtalen, kan hver av partene gjøre 

misligholdsbeføyelser etter kjøpsloven gjeldende hvis den annen part bryter avtalen, 

herunder heve avtalen hvis den annen part gjør seg skyldig i vesentlig kontraktsbrudd. 

Kjøper har imidlertid ingen rett til å kreve retting etter kjøpsloven § 34, men Selger har rett 

til å utføre retting etter kjøpsloven § 36. 

10. SELGERS SKADESLØSHOLDELSE 

Selger skal holde Kjøper skadesløs for tap (herunder forsvarlige advokatutgifter) som 

springer ut av: 

(a) At Eiendommen blir skadet i perioden mellom signering av denne avtalen og kl. 1200 

på dagen for Overtakelse. Denne skadesløsholdelsen gjelder ikke hvis tapet er lavere 

enn beløpsterskelen i punkt 8.4(a), eller hvis i) kostnadene til gjenoppføring/ 

reparasjon og leietap som følge av skaden er fullt dekket av en forsikring eller dekkes 

av Selger eller Selger stiller betryggende sikkerhet for disse kostnadene og leietapet, 

og ii) alle leierne til Eiendommen bekrefter at de vil videreføre eller gjenoppta sitt 

leieforhold på uendrede vilkår etter gjenoppføring/reparasjon. Kjøper taper retten til 

å gjøre brudd på denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 45 dager 

etter Overtakelse, gir Selger skriftlig melding om at han krever erstatning for skaden. 

(b) At de fordringer som er oppført i Revidert Balanse, ikke blir betalt senest 30 dager 

etter forfall. Ved brudd på denne skadesløsholdelsen skal Selger overta fordringen fra 

Selskapet mot å betale fordringens pålydende til Selskapet senest 5 virkedager etter 



 

#5140862/13 10 (12) 

at Kjøper har gitt Selger skriftlig melding om bruddet. Kjøper taper retten til å gjøre 

denne skadesløsholdelsen gjeldende hvis Kjøper ikke innen 60 dager etter at 

fordringen forfalt, gir Selger skriftlig melding om at han skal overta fordringen. 

(c) [Benyttes hvis Kjøper har gjennomført en due diligence før signering og har funnet 

noe som foranlediger en særskilt skadesløsholdelse.] 

Begrensningene i Selgers ansvar etter punkt 8.1, 8.2 og 8.4 gjelder ikke for skadesløs-

holdelsene i dette punkt 10. 

11. OPPSTILLING OVER JUSTERINGSPLIKTIGE/-BERETTIGEDE ANSKAFFELSER  

Selger har utarbeidet en oppstilling over Selskapets anskaffelser som er justeringspliktige/-

berettigede i henhold til reglene for justering av inngående merverdiavgift på kapitalvarer, 

som inneholder de opplysninger som i henhold til gjeldende merverdiavgiftsregelverk er 

påkrevet for registrering av anskaffelse/fremstilling av kapitalvarer (Justeringsoppstil-

lingen), jf. vedlegg 7./  

12. FULLSTENDIG AVTALE 

Denne avtalen med vedlegg utgjør hele avtaleforholdet mellom partene og erstatter enhver 

tidligere avtale eller forståelse mellom partene vedrørende det som er regulert i denne 

avtalen. 

13. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN SELGER 

Kjøper og Selskapet fraskriver seg herved enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot 

nåværende eller tidligere styremedlemmer eller ansatte hos Selskapet, Selger eller selskap i 

samme konsern som Selger, Selgers aksjeeiere (direkte og indirekte) eller Selgers megler, 

rådgivere eller representanter som følge av deres handlinger eller unnlatelser frem t.o.m. 

Overtakelse. Dessuten skal Kjøper sørge for at Selskapet ikke gjør et slikt krav gjeldende mot 

de nevnte personene (de Beskyttede Personer) og holde disse personene skadesløse for det 

tilfelle Selskapets eller Kjøpers aksjeeiere (direkte og indirekte) eller kreditorer gjør krav 

gjeldende mot dem som følge av deres handlinger eller unnlatelser i forbindelse med 

inngåelsen eller oppfyllelsen av denne avtalen med vedlegg. 

Ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen i forrige avsnitt gjelder ikke i den grad kravet 

mot de Beskyttede Personer springer ut av deres forsettlige opptreden eller en særskilt 

avtale med de Beskyttede Personer. 

14. MEDDELELSER 

Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per brev eller e-post til 

følgende adresser: 

For Selger: [●] 

For Kjøper: [●] 

Frem til og med Overtakelse skal alle meddelelser sendes med kopi til:  
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Q4 Næringsmegling AS v/  

15. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Denne avtalen er underlagt norsk rett. Norske lovvalgsregler skal ikke kunne lede til valg av 

et annet lands rett. 

Enhver tvist som måtte oppstå med tilknytning til denne avtale, avgjøres ved ordinær 

rettergang med Skien som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente domstoler i henhold 

til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det som er bestemt her. 

16. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Selger, Kjøper og Selskapet  

2. Siste avlagte årsregnskap, pantattest og vedtekter for Selskapet  

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 

5. Leiekontrakter med vedlegg 

6. Prospekt med vedlegg 

7. Justeringsoppstillingen 

8. Oppgjørsavtale 

9. [Datarom på DVD/minnepinne] 

17. UNDERSKRIFT 

Denne avtalen er i dag underskrevet i tre eksemplarer, hvorav partene og Q4 

Næringsmegling AS beholder ett hver. 

[sted], [signeringsdato] 

For Selger:  REMA Etablering 

Norge AS, Rose Eiendom AS, 

Nording AS 

 for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

Vi er kjent med og aksepterer våre forpliktelser i henhold til denne avtalen: 
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for Bøgata 55 AS 

[Selskapets repr.]  
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VEDLEGG 7  

JUSTERINGSOPPSTILLINGEN 

Følgende justeringspliktige/justeringsberettigede kapitalvarer foreligger per Overtakelse: 

[Ta inn angivelse av hvilken kapitalvare det gjelder]  

Fullføringstidspunkt/anskaffelsestidspunkt [Dato]  

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift NOK [●] 

Total merverdiavgift NOK [●] 

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen NOK [●] 

Selskapets fradragsrett ved anskaffelsen [●] % 

Selskapets fradragsrett per Overtakelse [●] % 

Årlig justeringsbeløp NOK [●] 

 

[Ta inn en tabell for hver kapitalvare, dersom det er flere.]
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VEDLEGG 8 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

REMA Etablering Norge AS, org.nr. 912 700 909, Rose Eiendom AS, org.nr. 988 963 976, Nording AS, 

org.nr. 915487025,(Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], (Kjøper) har i dag inngått avtale 

(Avtalen) om salg av aksjene i Bøgata 55 AS, org. nr. 913 734 130.  

Ord med stor forbokstav i denne avtalen (Oppgjørsavtalen) skal bety det samme som i Avtalen. 

Selger og Kjøper har for Selgers regning engasjert Q4 Næringsmegling AS, org.nr. NO 916 739 125 

MVA, Nedre Langgate 37, 3126 TØNSBERG, v/   (Oppgjørsansvarlig) til å bistå med gjennomføring av 

oppgjøret som beskrevet nedenfor. Oppgjørsansvarlig skal ikke bistå med etteroppgjøret som skal 

finne sted etter punkt 2.3 i Avtalen. 

Det er avtalt at Overtakelse skal skje [overtakelsesdato]. 

Estimert Kjøpesum [, Selgerlånet og Lånene] samt eventuelt gebyr for tinglysing av pant til Kjøpers 

långiver skal betales til kontonr. 1503 72 70536 (Oppgjørskontoen) som er etablert i navnet til 

Oppgjørsansvarlig.   

5% av Eiendomsverdien skal betales til Oppgjørskontoen 7 virkedager etter kontraktsignering.  Avtalt 

honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig dekkes av beløpet så snart Sikringsdokumentet i hht. pkt. 2.1 

er tinglyst. 

Eventuelle renter på Oppgjørskontoen opptjent fra og med dagen for Overtakelse skal utbetales til 

Selger, mens eventuelle renter opptjent før Overtakelse skal utbetales til Kjøper. Renter under 

halvparten av rettsgebyret utbetales ikke. 

2 HANDLINGER FØR OVERTAKELSE 

Før Overtakelse skal partene oppfylle forpliktelsene i dette punkt 2: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

2.1  Utstede og sende til tinglysing et sikrings-

dokument på Eiendommen pålydende 110% av 

Eiendomsverdien til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Sikringsdokumentet skal tjene som sikkerhet for 

ethvert krav som tilkommer Kjøper eller Kjøpers 

långiver i tilknytning til Avtalen (herunder lån til 

Kjøper fra Kjøpers långiver) og forby Selskapet å 

avhende, pantsette eller på annen måte råde 

over Eiendommen uten samtykke fra 

Oppgjørsansvarlig. Sikringsdokumentet er 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

effektivt så langt gjeldende rett tillater det. 

2.2  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

aksjeeierboken som angitt i Bilag 1med de der 

angitte heftelser til fordel for Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 

Selskapet 

Straks etter 

signering av 

Avtalen 

 

2.3  Levere til Oppgjørsansvarlig en original fullmakt 

som angitt i Bilag 2 der Selskapet gir Kjøper rett 

til å pantsette Eiendommen til Kjøpers långiver, 

[Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers bank], 

(Långiveren). Oppgjørsansvarlig skal ikke 

utlevere fullmakten til Kjøper før oppgjøret er 

gjennomført. Kjøper skal sørge for at 

panteretten til Långiveren bare kan gjøres 

gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.4  Levere til Oppgjørsansvarlig korrekt signerte og 

bekreftede pantedokumenter over Eiendommen 

utstedt til Långiveren og en erklæring der 

Långiveren påtar seg å avlyse pante-

dokumentene hvis Overtakelse, uavhengig av 

årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.5  Innhente eventuelle samtykker som er 

nødvendige for å tinglyse pantedokumentene til 

Långiveren.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest 8 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.6  Forutsatt at punkt 2.3 til og med punkt 2.5 er 

oppfylt, sende pantedokumentene til fordel for 

Långiveren til tinglysing. 

Oppgjørs-

ansvarlig 

Senest 7 

virkedager før 

Overtakelse 

 

2.7  Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgaven) fra 

kreditorene under Lånene som angir eksakt 

størrelse på Lånene per Overtakelse, og hvor 

kreditorene bekrefter at alle deres panteretter 

over Eiendommen, [Aksjene] og øvrige eiendeler 

som tilhører Selskapet, vil slettes ved mottak av 

de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven. 

Selger/ 

Oppgjørs-

ansvarlig 

5 dager før 

Overtakelse 

 

2.8  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig en 

oppdatert estimert kjøpesumsberegning som 

angitt i punkt 2.2 i Avtalen, der Lånene og 

Estimert Kjøpesum er justert for beløpene i 

Selger 5 dager før 

Overtakelse 
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 Handling Ansvarlig Frist Status 

Restgjeldsoppgaven. 

2.9  Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av 

styreprotokoll som angitt i Bilag 3.  

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 09.00 

ved 

Overtakelse 

 

 

3 HANDLINGER VED OVERTAKELSE 

Forutsatt at betingelsene i punkt 4 i Avtalen er oppfylt eller frafalt, partene har oppfylt sine 

forpliktelser etter Oppgjørsavtalen punkt 2 og sikringsdokumentet og eventuelle pantedokumenter 

til Långiveren er tinglyst (konferert), jf. punkt 2.6, skal partene gjennomføre oppgjøret i samsvar med 

bestemmelsene nedenfor ved Overtakelse: 

 Handling Ansvarlig Frist Status 

3.1  Levere til Oppgjørsansvarlig en melding som 

angitt i  Bilag 4 om at Aksjene er overtatt av 

Kjøper [, og at Aksjene er pantsatt på første 

prioritet til Långiveren]. 

Selger og 

Kjøper 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.2  Levere til Oppgjørsansvarlig Selskapets originale 

aksjeeierbok som angitt i Bilag 5, der Kjøper er 

innført som eier av Aksjene. 

Selger/ 

Selskapet 

Senest kl. 

09.00 ved 

Overtakelse 

 

3.3  Sørge for at Estimert Kjøpesum [, Selgerlånet og 

Lånene] er disponibelt på Oppgjørskontoen. 

Kjøper Senest kl. 

11.00 ved 

Overtakelse 

 

 

4 PLIKTENE TIL OPPGJØRSANSVARLIG VED OVERTAKELSE 

Straks vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 3 er oppfylt eller frafalt, skal Oppgjørsansvarlig: 

(a) utlevere den originale aksjeeierboken (jf. Oppgjørsavtalen punkt 3.2) til Kjøper, 

(b) utbetale avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig dersom det ikke er dekket tidligere,  

(c) innfri Lånene med de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgaven, og 

(d) utbetale [Selgerlånet og] det som gjenstår av Estimert Kjøpesum inklusive opptjente renter 

på Oppgjørskontoen til Selgers konto med nr. [•]. 
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5 OVERFØRING AV DISPOSISJONSRETT TIL KONTI MV. 

Forutsatt at Kjøper har oppfylt sin plikt etter punkt 3.3, skal Selger ved Overtakelse levere til Kjøper 

alle fullmakter til å disponere over Selskapets bankkonti, herunder Selskapets tilgang til nettbank 

mv., og annen dokumentasjon som er nødvendig for at Selskapet ved Overtakelse kan sørge for at 

disposisjonsretten og tilgangen til Selskapets konti endres i samsvar med Kjøpers ønsker. Inntil 

Revidert balanse foreligger skal Selger ha tilgang til bankutskrifter og bilag for aktuell periode. 

 

6 OPPGJØRET GJENNOMFØRES IKKE SOM AVTALT 

Hvis ett eller flere av vilkårene i Oppgjørsavtalen punkt 2 eller 3 ikke er oppfylt eller frafalt ved 

Overtakelse, skal oppgjøret, likevel gjennomføres hvis og når samtlige vilkår er oppfylt eller frafalt 

innen 30 dager etter i) Overtakelse eller ii) utsatt Overtakelse iht. skriftlig endringsavtale mellom 

partene. Hvis ett eller flere av vilkårene fremdeles ikke er oppfylt eller frafalt innen utløpet av den 

nevnte fristen på 30 dager, skal Oppgjørsansvarlig levere den originale fullmakten nevnt i punkt 2.3 

til Selger og tilbakebetale eventuelt mottatt lånebeløp til Långiveren inklusive opptjente renter på 

Oppgjørskontoen så fremt Långiveren bekrefter at pantedokumentene tinglyst til fordel for 

Långiveren vil slettes. Det overskytende beløp på Oppgjørskontoen som ikke skal overføres til 

Långiveren, skal samtidig tilbakebetales til Kjøper. Dessuten skal Oppgjørsansvarlig av eget tiltak 

levere aksjeeierboken tilbake til Selskapet og sørge for sletting av sikringsdokumentet og 

urådighetserklæringen i aksjeeierboken. 

7 ENDRING AV STYRET MV. ETTER OVERTAKELSE 

Kjøper skal umiddelbart etter Overtakelse avholde ekstraordinær generalforsamling i Selskapet hvor 

Kjøper vedtar ansvarsfrihet for styret og velger nytt styre, og melde styreendringen til 

Foretaksregisteret. Utkast til protokoll for endring av styret og annet er inntatt i Bilag 6. 

8 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT, URÅDIGHETSERKLÆRING OG PANTERETT 

Straks oppgjøret er gjennomført og nytt styre i Selskapet er registrert i Foretaksregisteret, skal 

Oppgjørsansvarlig sende sikringsdokumentet til sletting og be Selskapet slette urådighetserklæringen 

og panteretten i aksjeeierboken,  med mindre Kjøper gir instruks om noe annet. 

*** 

[sted], [signeringsdato] 

 

for REMA Etablering Norge AS, 

Rose Eiendom AS, Nording AS 

 for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 
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for Bøgata 55 AS  for Q4 Næringsmegling AS 

[Selskapets repr.]   

 
 

Bilag:  

1. Aksjeeierbok for Selskapet ved signering av Avtalen 

2. Fullmakt til å pantsette Eiendommen fra Selskapet til Kjøper 

3. Styreprotokoll for Selskapet 

4. Melding om erverv av aksjene i Selskapet 

5. Aksjeeierbok for Selskapet ved Overtakelse 

6. Generalforsamlingsprotokoll for endring av styret mv. 
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Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

BØGATA 55 AS 

Org.nr. 913 734 130 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

REMA Etablering Norge AS, 
Rose Eiendom AS, Nording AS  
[Forretningsadresse] 

915487025 1-[]1) [] 1) Aksjene er solgt til [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. 
aksjekjøpsavtale datert [signeringsdato]. Avtalt overtakelse er 

[overtakelsesdato]. Aksjene er pantsatt til Q4 Næringsmegling AS, 

org. nr. 916 739 125, til sikkerhet  for ethvert krav som tilkommer 
[Kjøper] eller [Kjøpers bank] i tilknytning til denne 
aksjekjøpsavtalen og eieren av aksjene kan ikke avhende eller 
pantsette aksjene eller rettigheter til aksjene uten samtykke fra Q4 
Næringsmegling AS, org.nr. NO 916 739 125 MVA. Denne heftelsen 
er ikke til hinder for at aksjene pantsettes på første prioritet til 
[Kjøpers bank].  

1) [signeringsdato] 

 

[Sted], [signeringsdato] 

for Bøgata 55 AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

Bøgata 55 AS, org.nr. 913 734 130, gir herved [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], representert ved 

[Kjøpers repr.], fullmakt til alene å pantsette og/eller etablere urådighet i vår eiendom med gnr. 53,, 

bnr. 319, fnr. , snr. 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13 i Bø  kommune til fordel for [Kjøpers bank], org.nr. 

[org.nr. Kjøpers bank]. 

Denne fullmakten kan bare benyttes i original og gjelder ikke etter [angi romslig frist]. 

 

[Sted], [dato] 

for Bøgata 55 AS 

 

[Selskapets repr.] 

 

Jeg/vi bekrefter at [Selskapets repr.] er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin(e) 

underskrifter(er) i mitt/vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge. 

[Sted], [dato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 
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Bilag 3 

PROTOKOLL FRA  

STYREMØTE 

I 

BØGATA 55 AS 

(Selskapet) 

 

Den [] ble det avholdt styremøte i Selskapets lokaler. [Alternativt: Styrelederen fant det 

betryggende å avholde telefonstyremøte den []] 

Følgende personer deltok: []. Styret var dermed fulltallig og beslutningsdyktig. 

Det fremkom ingen innsigelser mot behandlingsmåten, innkallingen eller dagsordenen. 

Styret behandlet spørsmålet om Selskapet skulle samtykke til at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], 

(Kjøper) erverver alle aksjene i Selskapet. 

Styret ga sitt samtykke til aksjeervervet og til at Kjøper innføres i Selskapets aksjeeierbok som eier av 

samtlige aksjer i Selskapet hvis og når Kjøper har overtatt aksjene iht. kjøpekontrakten med selger 

hvor også Selskapet er part. Styret godkjente inngåelsen av denne kjøpekontrakt og tilhørende 

oppgjørsavtale og bekreftet at [Selskapets repr.] har fullmakt til å inngå og signere disse avtalene på 

vegne av Selskapet samt oppdatere og signere aksjeeierboken for Selskapet. 

Videre godkjente styret at Selskapets eiendom blir pantsatt til fordel for Kjøpers långiver på de vilkår 

som følger av oppgjørsavtalen. Styret noterte at denne panteretten er tom frem til Kjøpers lån blir 

utbetalt ved Kjøpers overtakelse av aksjene, og at Kjøper i oppgjørsavtalen har påtatt seg å sørge for 

at denne panteretten bare kan gjøres gjeldende så langt gjeldende rett tillater det. 

Styrets medlemmer påtok seg å stille sine styreverv til disposisjon og fratre fra det tidspunkt 

generalforsamlingen i Selskapet måtte beslutte det.  

Styrets medlemmer erklærte at de har ingen utestående krav mot Selskapet utover det som fremgår 

av estimert balanse, som er laget iht. kjøpekontrakten med Kjøper. 

*** 

Alle vedtak var enstemmige. Andre saker forelå ikke til behandling. 

[Selskapets repr.] 
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Bilag 4 

 

Til styret i Bøgata 55 AS, org.nr. 913 734 130 

 

 

MELDING OM AKSJEERVERV OG PANTSETTELSE 

Vi gir herved melding om at [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato] har ervervet alle aksjene i Bøgata 55 AS.  

Det gis samtidig melding om at disse aksjene er pantsatt på første prioritet til [Kjøpers bank], org.nr. 

[org.nr. Kjøpers bank]. 

Vi krever at [Kjøper] straks innføres i aksjeeierboken til Bøgata 55 AS som eier av alle aksjene , og at 

[Kjøpers bank] innføres som panthaver. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for [Kjøper] 

[Kjøpers repr.] 

 

*** 

 

Vi bekrefter herved at [Kjøper] har ervervet alle aksjene i Bøgata 55 AS iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato]. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for REMA Etablering Norge AS, Rose 

Eiendom AS, Nording AS 

[Selgers repr.] 
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Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

BØGATA 55 AS 

Org.nr. 913 734 130 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall aksjer Heftelser/merknader Innført dato 

[Kjøper]2) 

[Forretningsadresse] 
[org.nr. Kjøper]2) 1-[]1) og 2) [] 2) Aksjene er pantsatt på første prioritet 

til [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers 

bank], med adresse [].1)Eieren av 
aksjene kan ikke avhende eller pantsette 
aksjene eller rettigheter til aksjene uten 
samtykke fra Q4 Næringsmegling AS, 
org.nr. NO 916 739 125 MVA. Aksjene er 
pantsatt  til Q4 Næringsmegling AS, org. 
nr. 916 739 125, til sikkerhet  for ethvert 
krav som tilkommer [Kjøper] eller 
[Kjøpers bank] i tilknytning til denne 
aksjekjøpsavtalen. 

1) [signeringsdato] 

2) 

[overtakelsesdato] 

 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Bøgata 55 AS 

[Selskapets repr.]  
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Bilag 6 

 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

BØGATA 55 AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bøgata 55 AS, org.nr. 913 

734 130, i selskapets lokaler. 

Selskapets aksjeeier, [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper] [, som tidligere samme dag hadde ervervet 

samtlige aksjer i selskapet,] var representert ved [Kjøpers repr.] [som fremviste skriftlig og datert 

fullmakt]. 

Til behandling forelå følgende: 

1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

[Kjøpers repr.] ble valgt til møteleder. [medundertegner] ble valgt til å undertegne protokollen 

sammen med møtelederen.  

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenen 

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent. Selskapets eneste aksjeeier samtykket i at 

generalforsamlingen ble holdt uten vedtak fra styret, jf. aksjeloven § 5-6 (3), og at verken styrets 

leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem var til stede, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning. 

3. Beslutning om ansvarsfrihet 

Generalforsamlingen vedtok å frita alle nåværende og tidligere styremedlemmer for ethvert ansvar i 

tilknytning til deres verv som styremedlemmer i selskapet. Ansvarsfriheten gjelder i så vid 

utstrekning som gjeldende rett tillater det. 

4. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning. [●] (styreleder), 

[●] og [●] skal heretter utgjøre selskapets styre.” 

5. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 
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”[●] skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. [●], org.nr. [●], er heretter selskapets 

revisor.” 

6. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er Bøgata 55 AS. 

§ 2 

Forretningskommune 

Selskapet har sitt forretningskontor i [●]. 

Hvis styret bestemmer det, kan generalforsamlingen avholdes i [●]. 

§ 3 

Selskapets virksomhet 

Selskapets virksomhet er [å investere i fast eiendom eller selskaper som eier fast eiendom, og alt som 

dermed står i forbindelse.] 

§ 4 

Aksjekapitalen 

Aksjekapitalen er NOK [●] fordelt på [●] aksjer hver pålydende NOK [●]. 

 

 

§ 5 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet. Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett iht. 

aksjeloven. 

§ 6 

Signatur 

Selskapets foretaksnavn tegnes av styreleder alene eller to styremedlemmer i fellesskap. 

 

* * * 

Flere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. 
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_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]        [medundertegner] 
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FULLMAKT OG SAMTYKKE 

[Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], gir herved [Kjøpers repr.] fullmakt til på våre vegne å møte og 

stemme for våre aksjer i Bøgata 55 AS ved den neste ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet 

som skal behandle endring av styret, revisor og vedtekter. 

Undertegnede samtykker herved til: 

(a) at generalforsamlingen blir avholdt uten forutgående styrebeslutning om innkalling, jf. 

aksjeloven § 5-6 (3);  

(b) at verken styrets leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem er til stede på 

generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje setning; og 

(c) at sakene på generalforsamlingen blir behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten å følge kravene 

i aksjeloven § 5-8 til § 5-16. 

 

[sted], ________ 

For [Kjøper] 

 

__________________ 
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