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MEGLERSTANDARD MARS 2020 OM SALG AV AKSJESELSKAP MED OPPGJØRSANSVARLIG.  

Utkast 25.03.2022 av Q4 Næringsmegling AS ved RBW. 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 

Coop Vestfold og Telemark AS 

og 

[Kjøper] 

vedrørende salg av aksjene i 

CVT Kongsberg AS 
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1. PARTENE OG EIENDOMMEN 

1.1 Coop Vestfold og Telemark AS, org.nr. 947 456 415, (Selger) eier 100 % av aksjene (Aksjene) 

i CVT Kongsberg AS, org.nr. 987 568 275, (Selskapet). 

1.2 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. 

1.3 Selskapet eier  Myntgata 16 / Nytorget 1, gnr. 7051, bnr. 1, snr. 1 med påstående bygninger 

og anlegg i Kongsberg 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) bankinnskudd i Selskapets balanse, og 

(c) fordringer i Selskapets balanse som i) en skyldner skal gjøre opp ved eller etter 

Overtakelse, herunder fordringer som har forfalt, men ikke blitt betalt før 

Overtakelse, eller som ii) er forskuddsbetalte kostnader til varer eller tjenester som 

leveres etter Overtakelse, og 

(d) 0 % av fremførbart underskudd (inkludert underskudd frem til og med dagen for 

Overtakelse), 

og med fradrag for: 

(e) all gjeld i Selskapets balanse unntatt i) utsatt skatt, ii) utgifter til fremtidig vedlikehold 

og andre tiltak på Eiendommen etter Overtakelse og iii) avsetninger for forhold som 

Kjøper etter denne avtalen overtar risikoen for ved signering av den,og 

(f) 8 % av differansen mellom Eiendomsverdien etter fradrag for omforent verdi av 

tomten, NOK  3 000 000,-, 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 eventuelle lån 

2.2.1 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. 
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(b) Selskapets gjeld skal inkludere alle inntekter/kostnader, herunder eventuell over- 

eller underkurs og kostnader ved innløsning av swapavtaler, som ved Overtakelse 

oppstår ved innfrielse av Selskapets lån.  

(c) Betalbar skatt og utsatt skattefordel skal reflektere i) de kostnadene eller inntektene 

som oppstår ved innfrielse av Selskapets lån, 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.  

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

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

2.2.3 Selskapet har ikke langsiktig banklån per Overtakelse, kun lån fra Selger (Konserngjeld). Hvis 

Overtakelse av en eller annen grunn gjennomføres på et annet tidspunkt enn Avtalt 

Overtakelse, skal Selger uten ugrunnet opphold sende til Kjøper en ny beregning av Estimert 

Kjøpesum per dagen for Overtakelse. 

2.2.4 Ved Overtakelse skal Kjøper betale Estimert Kjøpesum og innfri netto Konserngjeld med de 

beløp som fremgår av vedlegg 3.  

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

selskap i samme konsern som Selger, er gjort opp med endelig virkning etter at et netto 

Konserngjeld er innfridd, 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 

2.3.1 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, 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. 

2.3.2 Ved utarbeidelsen av Revidert Balanse skal det ses bort fra disposisjoner som Selskapet har 

foretatt på dagen for Overtakelse etter at Kjøper har overtatt Aksjene. Ved beregningen av 

Revidert Kjøpesum skal det ikke gjøres tillegg for forsikringssum eller krav på forsikringssum 

for skade på Eiendommen som Kjøper selv blir kjent med etter signering av denne avtalen. 
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2.3.3 Kjøper kan senest en måned etter at Kjøper har mottatt Revidert Balanse og beregningen av 

Revidert Kjøpesum (i fellesskap Kjøpesumsberegningen), skriftlig meddele Selger at han har 

innsigelser til Kjøpesumsberegningen. Hvis Kjøper ikke gjør innsigelse gjeldende innen 

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

2.3.4 Hvis Kjøper fremmer innsigelse mot Kjøpesumsberegningen innen fristen og partene ikke 

innen ytterligere 14 dager blir enige, kan hver av partene kreve at tvisten avgjøres etter 

punkt 12. 

2.3.5 Hvis Revidert Kjøpesum avviker fra Estimert Kjøpesum skal i) en eventuell positiv differanse 

betales av Kjøper til en konto oppgitt av Selger, og ii) 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 3 % rente p.a. fra Overtakelse til 

betaling skjer, likevel slik at det etter forfall løper forsinkelsesrente i henhold til 

forsinkelsesrenteloven. 

2.3.6 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. Det medfører 

imidlertid at Selger og Kjøper ikke på annet rettsgrunnlag utenfor denne avtalen kan kreve 

endringer i Kjøpesumsberegningen (f.eks. som følge av en skjult eiendel eller gjeld eller 

uriktig beløpsfesting av en balansepost). 

3. OVERTAKELSE, OPPGJØR OG FORSINKELSE 

3.1 Avtalt overtakelse  

Aksjene skal overtas av Kjøper den [overtakelsesdato] (Avtalt Overtakelse). 

3.2 Faktisk overtakelse. Oppgjør 

3.2.1 Aksjene blir først overtatt av Kjøper idet Estimert Kjøpesum og eventuelt beløp tilsvarende 

Konserngjeld er disponible på oppgjørskontoen og vilkårene for utbetaling i punkt 3 i 

oppgjørsavtalen i vedlegg 6 er oppfylt eller frafalt (Overtakelse). 

3.2.2 Selger, Kjøper og Selskapet påtar seg herved å oppfylle sine respektive plikter etter 

oppgjørsavtalen. 

3.3 Forsinkelse 

3.3.1 Hvis Overtakelse skjer på en senere dag enn Avtalt Overtakelse, 

(a) og forsinkelsen skyldes forhold på Kjøpers side, kan Selger kreve oppfyllelse, heving 

og erstatning, herunder forsinkelsesrente, etter punkt 6.1 til 6.3; 

(b) og forsinkelsen skyldes forhold på Selgers side, kan Kjøper kreve oppfyllelse, heving 

og erstatning samt holde kjøpesummen tilbake etter punkt 6.1 til 6.3 og punkt 8.1; 

(c) skal Selger sende en ny beregning av Estimert Kjøpesum, jf. punkt 2.2.3; 

(d) skal Revidert Balanse beregnes per Overtakelse; 
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(e) gjelder Selgers forpliktelser etter punkt 5 frem til Overtakelse, og en del av Selgers 

garantier i punkt 7.1 avgis kl. 12.00 på Overtakelse; og 

(f) gjelder punkt 9.1(a) for skader på Eiendommen og dens tilbehør. 

3.3.2 En part som krever erstatning for forsinkelse, kan skriftlig kreve at Selskapets resultat i 

perioden fra Avtalt Overtakelse til Overtakelse beregnes av Selskapet og bekreftes av 

Selskapets revisor, slik at eventuelt over- eller underskudd fra perioden kan tas i betraktning 

ved beregningen av erstatningen. 

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) Eiendommen eller dens tilbehør har ikke blitt skadet etter signering av denne avtalen 

med den følge at kostnadene til gjenoppføring/reparasjon og leietap som følge av 

skaden utgjør mer enn 10 % av Eiendomsverdien. I vurderingen av om denne 

beløpsgrensen er nådd, skal det ses bort fra kostnader i tilknytning til skader som 

Selger ikke hefter for etter punkt 9.1(a)(ii). 

4.2 Selgers betingelser  

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

oppfylt eller frafalt av Selger: 

(a) Eiendommen eller dens tilbehør har ikke blitt skadet etter signering av denne avtalen 

med den følge at det tapet Selger selv må dekke etter punkt 9.1(a), overstiger 10 % av 

Eiendomsverdien. Selger kan ikke gjøre denne betingelsen gjeldende hvis Kjøper påtar 

seg ikke å kreve en erstatning som overstiger 10 % av Eiendomsverdien som følge av 

skaden. 

4.3 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. 
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(b) At Selskapets virksomhet 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. 

(f) At Selskapet senest ved Overtakelse trer ut av en eventuell konsernkontoordning og 

fellesregistrering i Merverdiavgiftsregisteret. 

6. PARTENES BEFØYELSER VED AVTALEBRUDD 

6.1 Både Selger og Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve at avtalen gjennomføres, med mindre 

den annen part rettmessig hever avtalen eller gjør gjeldende at en betingelse for gjennom-

føring av avtalen i punkt 4 ikke er oppfylt. Kjøper kan ikke kreve retting etter kjøpsloven 

§ 34, men Selger har rett til å utføre retting etter kjøpsloven § 36.  

6.2 Bryter Selger denne avtalen, har Kjøper rett til erstatning på de vilkår som følger av punkt 

7.2 og rett til å holde kjøpesummen tilbake etter kjøpsloven § 42, men Kjøper har ikke rett 

til prisavslag etter kjøpsloven § 38. Bryter Kjøper denne avtalen, kan Selger kreve erstatning 

etter alminnelige regler, herunder kjøpsloven § 57 og forsinkelsesrenteloven. 

6.3 Både Selger og Kjøper kan heve denne avtalen før Overtakelse hvis det inntrer omstendig-

heter, herunder forsinkelse, som utgjør vesentlig brudd av den annen parts forpliktelser 

etter denne avtalen. Etter Overtakelse kan Kjøper heve så fremt Kjøper har rett til det etter 

kjøpslovens regler. 

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

gjeldende mot Selger som følge av at salgsobjektet ikke er som det skal være, i medhold av 

kjøpsloven § 19 (1) bokstav a, b og c, avhendingsloven § 3-7, § 3-8 og § 3-9, andre regler om 

ansvar for uriktige og manglende opplysninger og ethvert annet lovfestet eller ulovfestet 

grunnlag utenfor denne avtalen. 

7. SELGERS GARANTIER 

7.1 Selger garanterer det følgende overfor Kjøper ved signering av denne avtalen og ved 

Overtakelse, med mindre noe annet fremgår av garantiene nedenfor: 

(a) Selger har opplyst Kjøper om de omstendighetene vedrørende Selskapet og 

Eiendommen som Selger kjenner til ved signering av denne avtalen, og som Kjøper 

har grunn til å regne med å få. «Grunn til å regne med å få» skal forstås på samme 

måte som i kjøpsloven § 19 (1) bokstav b. 
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(b) De opplysninger vedrørende omstendigheter ved Selskapet og Eiendommen som 

Kjøper har mottatt fra Selgers side før signering av denne avtalen, er riktige så langt 

Selger kjenner til. Denne garantien omfatter ikke opplysninger i dokumenter 

utarbeidet av andre enn Selger eller selskap i samme konsern som Selger, med 

mindre Selger kjenner til at opplysningene er uriktige ved signering av denne avtalen. 

(c) Selger eier Aksjene, Aksjene overdras fri for heftelser av enhver art, det knytter seg 

ikke løsningsrett til Aksjene, Selskapet har ikke en ubetinget eller betinget plikt til å 

utstede ytterligere aksjer, og ingen rettigheter knyttet til Aksjene (herunder utbytte, 

fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse mv.) er skilt fra Aksjene. 

(d) Selskapet er lovlig stiftet og registrert i Foretaksregisteret, og alle forhold (herunder 

de sist fastsatte vedtekter) som skal registreres i Foretaksregisteret, er registrert der. 

(e) Selskapets siste årsregnskap er avgitt i samsvar med regnskapslovens regler, Selskapet 

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

forpliktelser som Selskapet burde balanseført i samsvar med god regnskapsskikk, 

utover det som fremgår av Revidert Balanse. 

(f) Størrelsen på Selskapets eventuelle fremførbare underskudd og Eiendommens 

skattemessige avskrivningsgrunnlag blir korrekt beregnet ved fastsettelsen av 

Revidert Kjøpesum. 

(g) Selskapet har innsendt påkrevde, korrekte og fullstendige opplysninger til skatte- og 

avgiftsmyndighetene, og det foreligger ikke og vil ikke oppstå skatte- eller avgiftskrav 

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

avsetninger i Revidert Balanse. 

(h) Selskapet har ikke justerings-/tilbakeføringsforpliktelser eller -rettigheter for 

merverdiavgift. 

(i) Selskapets virksomhet består utelukkende i å eie fast eiendom, og Selskapet har ikke 

ansatte eller pensjonsforpliktelser. 

(j) Selskapet eier Eiendommen og er hjemmelshaver til denne.  

(k) Det eksisterer ikke andre heftelser på Eiendommen (herunder løsningsretter) enn de 

som er angitt i vedlegg 4, og alle eventuelle panteheftelser (utover lovbestemt pant 

for uforfalt gjeld) på Eiendommen og Selskapets øvrige eiendeler vil slettes uten 

ugrunnet opphold etter Overtakelse. 

(l) Selskapet er ikke part i en tvist for en domstol eller et forvaltningsorgan og har heller 

ikke mottatt skriftlig varsel om at en part vil ta eller vurderer å ta skritt for å innlede 

en slik tvist mot Selskapet. Denne garantien gjentas ved Avtalt Overtakelse og ikke 

Overtakelse om forsinkelsen skyldes forhold på Kjøpers side.  
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(m) Selskapet bryter ikke leieavtalene med tilhørende tilleggsavtaler angitt i vedlegg 5. 

Denne garantien gjelder ikke et vedlikeholdsetterslep eller andre tekniske forhold ved 

Eiendommen.  

(n) Ved signering av denne avtalen er Eiendommen leiet ut i henhold til leieavtalene med 

tilhørende tilleggsavtaler angitt i vedlegg 5, og disse avtalene er gyldige og gjengir alt 

som er avtalt med leietakerne. Ved signering av denne avtalen kjenner Selger ikke til 

at en leietaker bryter en leieavtale. 

(o) Ved signering av denne avtalen foreligger det ikke skriftlige pålegg mv. fra offentlige 

myndigheter som gjelder Eiendommen, og som ikke er betalt eller oppfylt på annen 

måte. 

7.2 Med forhold som Selger kjenner til i punkt 7.1, 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 hefter ikke for manglende opp-

lysninger fra andre enn Selger selv. 

8. RETT TIL ERSTATNING OG BEGRENSNINGER I SELGERS ANSVAR 

8.1 Kjøpers rett til erstatning 

8.1.1 Bryter Selger denne avtalen, herunder ved forsinkelse, har Kjøper bare rett til erstatning for 

det tapet Kjøper lider som følge av avtalebruddet. Retten til erstatning omfatter imidlertid 

bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av avtalebruddet. 

8.1.2 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 8.3 ved å gi skriftlig melding om det betingede tapet før utløpet av disse fristene. 

8.2 Kjøpers kunnskap 

Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som brudd på punkt 7 noe som han selv faktisk kjente til ved 

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

opplysningene som Kjøper har mottatt fra Selgers side før signering av denne avtalen.35 

Denne begrensningen i Selgers ansvar gjelder ikke ved brudd på punkt 7.1(g) og (h) (om 

skatt og avgift) eller punkt 7.1(c) eller (j) (om eierskap til Aksjene og Eiendommen), i 

fellesskap de Fundamentale Garantiene. Selger fraskriver seg retten til å gjøre gjeldende 

kjøpsloven § 20. 

                                                           
35 Hvis Kjøper skal utføre en due diligence etter signering av avtalen, jf. note 23, tilføyer man her: «… eller noe som Kjøper 

ble kjent med i forbindelse med gjennomføringen av Kjøpers due diligence av Selskapet og Eiendommen, jf. punkt 4.1 […].» 
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8.3 Reklamasjon 

8.3.1 Reklamasjon ved forsinkelse 

En part taper sitt krav på erstatning som følge av forsinkelse som skyldes forhold på den 

annen parts side, hvis parten ikke innen én måned etter Overtakelse gir den annen part 

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

(Reklamasjon). 

8.3.2 Reklamasjon ved andre brudd på avtalen 

(a) Kjøper taper retten til å gjøre brudd på de Fundamentale Garantiene gjeldende hvis 

Kjøper ikke sender en Reklamasjon til Selger innen 5 år etter Overtakelse. For andre 

brudd på denne avtalen må Kjøper sende en Reklamasjon til Selger senest 18 

måneder etter Overtakelse. Hvis Kjøper selv oppdager et avtalebrudd innen utløpet 

av en av disse fristene, men senere enn én måned før utløpet av den, utvides fristen 

med én måned regnet fra fristens utløp. 

(b) Dessuten skal Kjøper sende en Reklamasjon til Selger senest én måned etter at Kjøper 

selv oppdaget avtalebruddet. Forsømmer Kjøper å sende en Reklamasjon innen 

denne fristen, vil Kjøper bare tape sitt krav mot Selger hvis og i den utstrekning 

forsømmelsen i) har økt Kjøpers tap, eller ii) har medført at Selger eller Selskapet har 

mistet retten til å kreve erstatning fra tredjemann, herunder et forsikringsselskap. 

8.4 Beløpsmessige ansvarsbegrensninger 

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

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

enn NOK 50 000,-, og det skal ses bort fra slike brudd ved beregningen av Kjøpers tap, 

herunder 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 300 000,-, men hvis Kjøpers samlede tap overstiger denne beløpsgrensen, har 

Kjøper rett til erstatning fra første krone. 

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

8.4.2 Ansvarsbegrensningen i punkt 8.4.1(c) gjelder ikke ved brudd på de Fundamentale 

Garantiene. Ansvarsbegrensningene i punkt 8.4.1(a) og (b) gjelder heller ikke ved brudd på 

punkt 7.1(c) eller (j) (om eierskap til Aksjene og Eiendommen). 

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

og punkt 5 og 7) er begrenset til det høyeste av Revidert Kjøpesum og 20 % av Eiendoms-

verdien. Se likevel punkt 9.2. 

8.5 Ansvar ved forsett eller grov uaktsomhet 

Begrensningene i Selgers ansvar i punkt 8.3 og 8.4 gjelder ikke hvis avtalebruddet er forvoldt 

ved forsett eller grov uaktsomhet hos medlemmer av Selgers styre eller daglig leder eller en 
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annen person hos Selger som har vært den hovedansvarlige for gjennomføringen av salget 

av Aksjene til Kjøper. 

9. SKADESLØSHOLDELSE FRA SELGER 

9.1 Selger skal holde Kjøper skadesløs for tap som springer ut av: 

(a) At Eiendommen eller dens tilbehør blir skadet i perioden mellom signering av denne 

avtalen og kl. 1200 ved Overtakelse. Denne skadesløsholdelsen gjelder: 

(i) Ikke hvis tapet er lavere enn beløpsterskelen i punkt 8.4.1(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 leietakerne til Eiendom-

men er forpliktet til å videreføre eller gjenoppta sitt leieforhold på uendrede 

vilkår etter gjenoppføring/reparasjon. 

(ii) Ikke skader som inntreffer i perioden fra kl. 1200 ved Avtalt Overtakelse frem til 

kl. 1200 ved Overtakelse hvis det skyldes forhold på Kjøpers side at Overtakelse 

gjennomføres senere enn Avtalt Overtakelse, med mindre skaden skyldes 

uaktsomhet på Selgers side. For slike skader som skyldes uaktsomhet, gjelder 

ikke unntaket i dette punkt 9.1(a)(ii). 

(iii) Bare hvis Kjøper senest én måned etter Overtakelse gir Selger skriftlig melding 

om at han krever erstatning for skaden. 

(b) At de fordringene som det er gjort tillegg for i beregningen av Revidert Kjøpesum, og 

som ikke omfatter rett til leie for perioden etter Overtakelse, ikke blir betalt. 

Selskapet skal ta rettslige skritt som er nødvendige og rimelige, for å inndrive slike 

fordringer, med mindre Selskapets forhold til Selskapets kontraktspart gir Selskapet 

saklig grunn til å unnlate det. Selskapet kan ikke ettergi hele eller deler av slike 

fordringer uten samtykke fra Selger, som ikke kan nekte slikt samtykke hvis Selskapet 

har saklig grunn til å ettergi fordringen. Kjøper taper retten til å gjøre denne skades-

løsholdelsen gjeldende hvis han ikke gir Selger skriftlig melding om det senest 18 

måneder etter Overtakelse. 

9.2 Punkt 8.1 gjelder tilsvarende. Begrensningene i Selgers ansvar etter punkt 8.2, 8.3 og 8.4 

gjelder ikke for skadesløsholdelsene i dette punkt 9. 

10. FRASKRIVELSE AV RETTEN TIL Å GJØRE KRAV GJELDENDE MOT ANDRE ENN PARTENE 

10.1 Kjøper og Selskapet på den ene side og Selger på den annen side fraskriver seg herved 

overfor den andre parten enhver rett til å gjøre krav gjeldende mot nærstående av den 

andre parten som følge av den nærståendes disposisjoner, handlinger eller unnlatelser til 

skade for Selskapet frem til og med Overtakelse eller i forbindelse med inngåelsen eller 

gjennomføringen av denne avtalen. 
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10.2 Både Kjøper og Selger (hver for seg Skadesløsholderen) skal holde den annen part og hans 

nærstående (i fellesskap de Beskyttede Parter) skadesløs for det tilfelle nærstående av 

Skadesløsholderen gjør krav gjeldende mot de Beskyttede Parter som følge av de 

Beskyttede Parters disposisjoner, handlinger eller unnlatelser til skade for Selskapet frem til 

og med Overtakelse eller i forbindelse med inngåelsen eller gjennomføringen av denne 

avtalen. 

10.3 Ansvarsfraskrivelsen og skadesløsholdelsen i dette punkt 10 gjelder ikke i den grad kravet 

mot en person springer ut av hans forsettlige skadeforvoldelse eller en avtale med ham som 

inngås i tilknytning til denne avtalen. 

10.4 Med nærstående menes i) selskap i samme konsern (som definert i aksjeloven § 1-3) som en 

part, ii) en parts aksjeeiere (direkte og indirekte), iii) nåværende eller tidligere 

styremedlemmer eller ansatte hos en part eller selskap i samme konsern som parten, og iv) 

meglere, rådgivere eller andre representanter for en part. 

11. MEDDELELSER 

11.1 Enhver meddelelse i forbindelse med denne avtalen skal skje per e-post til følgende 

adresser: 

For Selger: [Selgers repr.], epost:  

For Kjøper: [Kjøpers repr.], epost:  

11.2 Frem til og med Overtakelse skal alle meddelelser sendes med kopi til:  

Q4 Næringsmegling AS v/ Trond Stensholt, epost: ts@q4.no 

12. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

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

et annet lands rett. 

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

rettergang med Buskerud tingrett som eksklusivt verneting. Kretsen av kompetente 

domstoler i henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring begrenses ikke av det 

som er bestemt her. 

13. VEDLEGG 

Vedlagt følger: 

1. Firmaattester for Selger og Kjøper  

2. Vedtekter, firmaattest og pantattest for Selskapet 

3. Estimert Balanse og estimert kjøpesumsberegning  

4. Grunnboksutskrifter 
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5. Oppdatert leiekontrakt og tilleggsavtale 

6. Oppgjørsavtale 

7. [Datarom på minnepinne] 

14. UNDERSKRIFT 

Denne avtalen er i dag underskrevet elektronisk. 

for Selger: Coop Vestfold og Telemark AS  for Kjøper: [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

Vi er kjent med og aksepterer våre forpliktelser i henhold til denne avtalen: 

 

for Selskapet: CVT Kongsberg AS 

[Selskapets repr.] 



 

Oppgjørsavtale  

 
VEDLEGG 6 

OPPGJØRSAVTALE MED OPPGJØRSANSVARLIG 

1 OPPGJØRSANSVARLIG OG OPPGJØRSKONTOEN 

1.1 Coop Vestfold og Telemark AS, org.nr. 947 456 415, (Selger) og [Kjøper], org.nr. [org.nr. 

Kjøper], (Kjøper) har i dag inngått avtale (Avtalen) om salg av aksjene i CVT Kongsberg AS, 

org.nr. 987 568 275.  

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

Avtalen. 

1.3 Selger og Kjøper har for Selgers regning engasjert Q4 Næringsmegling AS, org.nr. 916 739 

125, Nedre Langgate 37, 3126 Tønsberg, epost: rbw@q4.no, (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. 

1.4 Avtalt Overtakelse er [overtakelsesdato]. 

1.5 Estimert Kjøpesum og netto Konsernlån 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. Alle innbetalinger til Oppgjørskontoen skal foretas fra norsk 

bank og merkes med ”4220001”. 

1.6 5% av Eiendomsverdien skal betales til Oppgjørskontoen 7 virkedager etter signering av 

Avtalen.  Avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig kan dekkes av beløpet så snart 

Sikringsdokumentet iht. pkt. 2.1. er tinglyst. 

1.7 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 

2.1 Utstede og sende til tinglysing et sikringsdokument på 
Eiendommen pålydende NOK 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 Oppgjørs-
ansvarlig. Sikringsdokumentet er effektivt så langt gjeldende rett 
tillater det. 

Selger/ 
Selskapet 

Straks etter 
signering av 
Avtalen 

2.2 Levere til Kjøper og Oppgjørsansvarlig kopi av aksjeeierboken 
som angitt i Bilag 1 med de der angitte heftelser til fordel for 

Oppgjørsansvarlig. 

Selger/ 
Selskapet 

Straks etter 
signering av 
Avtalen 
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 Handling Ansvarlig Frist 

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, og at Långiveren er kjent med at pante-
dokumentet ikke kan sikre Kjøpers finansiering av Kjøpesummen 
før en melding som nevnt i aksjeloven § 8-10 (8) er sendt til 
Foretaksregisteret.47 48 

Selger/ 
Selskapet 

Senest 1049 

virkedager før 
Avtalt 
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 pantedokumentene 
hvis Overtakelse, uavhengig av årsak, ikke finner sted. 

Kjøper Senest 10 
virkedager før 
Avtalt 
Overtakelse 

                                                           
47 Punkt 2.3 til og med punkt 2.6 kan strykes hvis det ikke skal etableres pant til fordel for Kjøpers bank før Overtakelse. 
48 Utover å tinglyse dette pantet til fordel for Kjøpers bank har verken Selger eller det sittende styret i Selskapet ifølge 
oppgjørsavtalen noen plikt til å yte bistand til Kjøpers finansiering av Kjøpesummen eller refinansiering av Selskapets gjeld. I 
den utstrekning Kjøper ønsker at Selskapet inngår avtaler om slik finansiering, må han sørge for at det skjer etter at et nytt 
styre i Selskapet er valgt etter Overtakelse. Det betyr blant annet at det nye styret i Selskapet må følge saksbehandlings-
reglene i aksjeloven § 8-10 hvis Selskapet skal stille sikkerhet for det lånet Kjøper tar opp for å finansiere Kjøpesummen. -
Hvis det sittende styret i Selskapet skal medvirke til Kjøpers finansiering, bør det forsikre seg om at Selskapet overholder 
alle kravene i aksjeloven (herunder § 8-10 og kravet til armlengdes vederlag mv.) og ikke gi Kjøper en blanco-fullmakt til å 
inngå avtaler på Selskapets vegne. Er det ønskelig med en slik bestemmelse, kan man tilføye følgende punkter i 
oppgjørsavtalen: 
 

 2

.

9

Levere til Selger: 

i) utkast til styre- og generalforsamlingsprotokoll samt kreditt-

vurdering, redegjørelse og erklæring utarbeidet i samsvar med 

saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10 der Selskapet stiller 

Eiendommen som sikkerhet for Kjøpers finansiering av Kjøpe-

summen, og 

ii) de avtaler og dokumenter som Långiveren ber om at Selskapet 

inngår for å finansiere Kjøpesummen og/eller Lånene per Over-

takelse. 

Kjøper skal godtgjøre at inngåelsen av disse avtaler eller dokumenter 

ikke strider mot gjeldende rett.  

Kjøper 8 dager før 

Avtalt 

Overtakelse 

 2

.

1

0

Forutsatt at Kjøper har oppfylt sine plikter etter punkt 2.10, levere til 

Kjøper:  

i) dokumentasjon som viser at Selskapet har pantsatt Eiendommen i 

samsvar med saksbehandlingsreglene i aksjeloven § 8-10, og at 

redegjørelsen og erklæringen for sikkerhetsstillelsen er sendt til 

Foretaksregisteret, og 

ii) de avtalene og dokumentene som Selger har mottatt fra Kjøper, 

signert av kompetent person hos Selskapet. 

Selger/ 

Selskapet 

5 dager før 

Avtalt 

Overtakelse 

 

49 Fristene her må tilpasses den tid man har til rådighet mellom avtalesignering og overtakelse, og ta hensyn til tiden det tar 
å få pantedokumentene tinglyst. 
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 Handling Ansvarlig Frist 

2.5 Innhente eventuelle samtykker som er nødvendige for å tinglyse 
pantedokumentene til Långiveren.  

Selger/ 
Selskapet 

Senest 8 
virkedager før 
Avtalt 
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 
Avtalt 
Overtakelse 

2.7 Innhente bekreftelser (Restgjeldsoppgavene) fra eventuelle 
panthavere  i Eiendommen eller aksjene som angir eksakt 

størrelse på restgjelden per Avtalt 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 Restgjeldsoppgavene. 

Selger/ 
Oppgjørs-
ansvarlig 

5 dager før 
Avtalt 
Overtakelse 

2.8 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, jf. Punkt 2.1,  2.6, skal partene gjennomføre oppgjøret i samsvar med 

bestemmelsene nedenfor ved Overtakelse: 

 Handling Ansvarlig Frist 

3.1 Levere til Oppgjørsansvarlig en melding som angitt i Bilag 4 om 
at Aksjene er overtatt av Kjøper , og eventuelt at Aksjene er pant-
satt 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 og netto Konserngjeld  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: 

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

(ii) utbetale avtalt honorar og utlegg til Oppgjørsansvarlig,  

(iii) innfri eventuelle panthavere med de beløp som fremgår av Restgjeldsoppgavene, og 

(iv) Innfri netto Konserngjeld og utbetale det som gjenstår av Estimert Kjøpesum inklusive 

opptjente renter på Oppgjørskontoen til Selgers konto. 

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 en bekreftelse som viser at de personer som hadde fullmakt til å disponere over 

Selskapets bankkonti før Overtakelse, ikke lenger har fullmakt til å disponere over disse 
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kontiene. Inntil Revidert balanse foreligger skal Selger ha tilgang til bankutskrifter og bilag 

for aktuell periode.  

6  SKADESLØSHOLDELSE 

Kjøper påtar seg herved å holde Selger og styremedlemmene og daglig leder i Selskapet 

skadesløse for ethvert krav som springer ut av deres eventuelle bistand til å finansiere 

Kjøpesummen eller refinansiere Selskapets gjeld. 

7 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 og panteretten til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken. 

8 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. 

9 SLETTING AV SIKRINGSDOKUMENT OG URÅDIGHETSERKLÆRING 

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 til Oppgjørsansvarlig i aksjeeierboken, med mindre 

Kjøper gir instruks om noe annet. 

Oppgjørsavtalen signeres elektronisk. 

for Coop Vestfold og Telemark AS  for [Kjøper] 

[Selgers repr.]  [Kjøpers repr.] 

 

for CVT Kongsberg AS  for Q4 Næringsmegling AS  
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[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. 



 

 

Bilag 1 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

CVT KONGSBERG AS 

Org.nr. 987 568 275 

Aksjeeiere i alfabetisk 
rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

Org.nr. Aksjenr. Antall 
aksjer 

Heftelser/merknader Innført dato 

Coop Vestfold og Telemark 
AS2) og 3)  
 

947456415 1-1001) og 2) 

101-9001) 

og 3) 

 

100 
800 

1) Aksjene er solgt til [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], iht. 

aksjekjøpsavtale datert [signeringsdato]. Avtalt overtakelse er 

[overtakelsesdato]. Dessuten er aksjene 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 (herunder lån til [Kjøper] fra [Kjøpers 

bank]. Eieren av aksjene kan ikke avhende eller pantsette aksjene 

eller rettigheter til aksjene uten samtykke fra Q4 Næringsmegling 

AS , org.nr. 916 739 125, Nedre Langgate 37, 3126 TØNSBERG, 

epost: rbw@q4.no. Denne heftelsen er ikke til hinder for at aksjene 

pantsettes på første prioritet til [Kjøpers bank].  

1) [signeringsdato] 
2)  26.06.2006 
3)13.03.2009 

[Sted], [signeringsdato] 

for CVT Kongsberg AS 

[Selskapets repr.]  



 

 

Bilag 2 

FULLMAKT TIL PANTSETTELSE 

CVT Kongsberg AS, org.nr. 987 568 275, gir herved [Kjøper], org.nr. [org.nr. Kjøper], representert ved 

[Kjøpers repr.], fullmakt til alene å pantsette og utstede en urådighetserklæring over vår eiendom 

med gnr. 7051, bnr. 1, snr. 1 i Kongsberg  kommune til fordel for [Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. 

Kjøpers bank]. 

Fullmakten omfatter også signering av 

- Tilsagnsbrev 

- Gjeldsbrev 

- Utbetalingsfullmakt 

- Erklæring om forsikring 

- Erklæring om pantsettelse 

 

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

 

[Sted], [signeringsdato] 

for CVT Kongsberg 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], [signeringsdato] 

 

 

 

 

 

 
 

Vitnes underskrift 

 

 

Vitnes underskrift 

 

 
 

 

 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Vitnes navn i blokkbokstaver 

 

 

Adresse Adresse 



 

 

Bilag 3 

PROTOKOLL 

FOR  

STYREMØTE 

I 

CVT KONGSBERG AS 

 

Den [signeringsdato] ble det avholdt styremøte i CVT Kongsberg AS, org.nr. 987 568 275, i selskapets 

lokaler.  

Følgende personer deltok: [Styremedlemmene]. 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 med urådighet til fordel for Kjøpers 

långiver og Q4 Næringsmegling AS på de vilkår som følger av oppgjørsavtalen. Styret noterte at 

panteretten til Kjøpers långiver er tom frem til Kjøpers overtakelse av aksjene. Videre merket styret 

seg at Kjøper ifølge oppgjørsavtalen skal sørge for at panteretten bare kan gjøres gjeldende så langt 

gjeldende rett tillater det, og at Kjøpers långiver er kjent med at panteretten ikke kan sikre Kjøpers 

finansiering av kjøpesummen for aksjene før en melding som nevnt i aksjeloven § 8-10 (8) er sendt til 

Foretaksregisteret. 

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. 

 

[Styremedlemmene] 



 

 

Bilag 4 

 

Til styret i CVT Kongsberg AS, org.nr. 987 568 275 

 

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 CVT Kongsberg 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 CVT Kongsberg 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 CVT Kongsberg AS iht. kjøpekontrakt datert 

[signeringsdato]. 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for Coop Vestfold og Telemark AS 

[Selgers repr.] 

 

 



 

 

Bilag 5 

AKSJEEIERBOK  

FOR  

CVT KONGSBERG AS 

Org.nr. 987 568 275 

Aksjeeiere i alfabetisk rekkefølge. 
Foretaksnavn og adresse 

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

[Kjøper] 
[Forretnings- og postadresse] 
[Epost] 

[org.nr. Kjøper] 1-[•]1) [•] 1) Aksjene er pantsatt på første prioritet til 
[Kjøpers bank], org.nr. [org.nr. Kjøpers 
bank]. 
2) Dessuten er aksjene pantsatt på 2. 
prioritet til Q4 Næringsmegling AS , 
org.nr. 916 739 125 til sikkerhet for 
ethvert krav som tilkommer [Kjøper] 
eller [Kjøpers bank] i tilknytning til 
Avtalen. Eieren av aksjene kan ikke 
avhende eller pantsette aksjene eller 
rettigheter til aksjene uten samtykke fra 
Q4 Næringsmegling AS , Nedre 
Langgate 37, 3126 TØNSBERG  

1) [overtakelsesdato] 
 

2) [signeringsdato] 
 

 

[Sted], [overtakelsesdato] 

for CVT Kongsberg AS 

[Selskapets repr.]  



 

#Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 

           Bilag 6 

PROTOKOLL 

FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

CVT KONGSBERG AS 

 

Den [overtakelsesdato] ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i CVT Kongsberg AS, org.nr. 

987 568 275, 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]. 

Sakene nedenfor ble behandlet etter aksjeloven § 5-7 uten forutgående styrebeslutning om 

innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3). Generalforsamlingen utpekte [Kjøpers repr.] til å signere 

protokollen. Styrets medlemmer, daglig leder og revisor var gitt mulighet til å uttale seg om sakene, 

men ingen av disse hadde noen kommentarer eller innvendinger. 

Til behandling forelå følgende: 

1. 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. 

2. Endring av styret 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[Styremedlemmene] skal fratre som styremedlemmer i selskapet med umiddelbar virkning. 

[●] (styreleder), [●] og [●] skal heretter utgjøre selskapets styre.” 

3. Endring av revisor 

Generalforsamlingen traff følgende vedtak: 

”[●] skal fratre som revisor med umiddelbar virkning. [●], org.nr. [●], er heretter selskapets 

revisor.” 

4. Endring av vedtektene 

Generalforsamlingen vedtok at selskapets vedtekter heretter skal lyde: 



 

 

§ 1 

Foretaksnavn 

Selskapets foretaksnavn er CVT Kongsberg AS. 

§ 2 

Selskapets virksomhet 

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

dermed står i forbindelse.] 

§ 3 

Aksjekapitalen 

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

§ 4 

Samtykke til aksjeerverv. Forkjøpsrett 

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

aksjeloven.63 

§ 5 

Signatur64 

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

* * * 

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

 

_______________________      _______________________ 

[Kjøpers repr.]65       [Medundertegner] 

   

                                                           
63 Det må særskilt vurderes om erverv av aksjer skal være betinget av samtykke og/eller forkjøpsrett. Har selskapet bare én 
aksjeeier, er det som regel ingen grunn til at aksjelovens bestemmelser om styresamtykke og forkjøpsrett skal gjelde. 
64 Det er ikke nødvendig med en signaturbestemmelse i vedtektene. I mangel av en slik vedtektsbestemmelse avgjør styret 
hvem som signerer for selskapet, jf. aksjeloven § 6-31. 
65 Hvis saksbehandlingsreglene i § 5-7 følges, skal protokollen signeres av styrets leder på signeringstidspunktet eller den 
som generalforsamlingen utpeker, jf. § 5-7a (3). 



 

#Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. 

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 CVT Kongsberg AS ved den neste ekstraordinære generalforsamlingen i 

selskapet som skal behandle endring av styret, revisor og vedtekter. 

Undertegnede samtykker herved til: 

1. at generalforsamlingen blir avholdt uten forutgående 

styrebeslutning om innkalling, jf. aksjeloven § 5-6 (3);  

2. at verken styrets leder, daglig leder eller en stedfortreder for dem er 

til stede på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 5-4 (1) tredje 

setning; og 

3. at sakene på generalforsamlingen blir behandlet etter aksjeloven § 

5-7 uten å følge kravene i aksjeloven § 5-8 til § 5-16. 

 

[sted], ________ 

 

For [Kjøper] 

 

__________________ 

 

 

 


