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HANDLINGSPLAN - AVTALER OG KAPITAL HAFJELL NASJONALANLEGG  

Rekkefølge og tidsplan for gjennomføring av kapitalforhøyelse i Hafjell Nasjonalanlegg AS og 

Hafjell Idrett AS.  

Dokumentene og avtalene må inngås i følgende rekkefølge:  

De enkelte dokumentene nevnes her med dokumentnavn.  

Det må i tilknytning til avtalens inngåelse avholdes styremøter i de enkelte selskaper hvor de ulike 

avtalene behandles og hvor selskapenes styret vedtar å inngå de enkelte avtaler, og hvor styrene 

vedtar de tilhørende redegjørelser. Deretter signeres dokumentene i følgende rekkefølge mv.  

1. Først inngås følgende avtaler, disse inngås samme dag.  

a.  Avtale om konvertering av investeringsbidrag i Hafjell Nasjonalanlegg. 

b. Avtale om finansiering av Hafjell Idrett AS 

2. Samme dag som avtalene i punkt 1 a og b, eller senere inngås følgende avtaler og avhol-

des styremøte til behandling av følgende forhold i følgende rekkefølge:  

a. Oppgjør av fordring Hafjell Alpinsenter AS – Norges Skiforbund 

b. Overdragelse av fordring Øyer kommune Hafjell Alpinsenter AS  

c. Avtale om overdragelse av fordring mellom Hafjell Idrett AS og Øyer kommune 

d. Avtale om overdragelse av fordring fra Norges Skiforbund til Hafjell Idrett AS  
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3. Samtidig eller senere med punkt 2 avholdes det styremøte i Hafjell Idrett AS hvor det be-

sluttes innkalling til ekstraordinær generalforsamling. I møte behandles: 

a. Redegjørelse vedrørende overtakelse av fordring fra Øyer kommune 

b. Redegjørelse for overdragelse av fordring fra Norges Skiforbund 

c. Redegjørelse etter aksjelovens § 10-2 for Hafjell Idrett 

d. Forslag til økning av aksjekapitalen 

e. Vedtak om innkalling til generalforsamling, til behandling av de forslag til vedtak 

som fremkommer av forslag til protokoll fra generalforsamlingen blir fremmet.  

 

4. Etter at alle avtalene i punkt 1, 2 og 3 er gjennomført innkalles det til ekstraordinær gene-

ralforsamling i Hafjell Idrett AS. I innkallingen skal det stå at en skal behandle kapitalfor-

høyelse, hvor styret foreslår de som er angitt som vedtak i protokollen, «ekstraordinærge-

neralforsamling i Hafjell Idrett.  

  

Vedlagt innkallingen skal følge:  

a. Redegjørelse etter aksjelovens § 10-2 Hafjell Idrett AS.  

b. Redegjørelse etter aksjelovens § 3-8 avtale Hafjell Idrett AS og Norges Skiforbund 

c. Redegjørelse etter aksjelovens § 3-8, Hafjell Idrett Øyer kommune 

d. Erklæring fra revisor som bekrefter redegjørelsen etter § 10-2 

 

5. Det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Hafjell Idrett AS, som leder til at en utste-

der og signerer protokollen: 

a. Ekstraordinær generalforsamling i Hafjell Idrett AS 

 

6. Kapitalforhøyelse skal deretter meldes Brønnøysundregistrene, ved melding om kapital-

forhøyelsen skal følgende foreligge og vedlegges meldingen.  

a. Protokollen fra ekstraordinær generalforsamling.  

b. Oppdaterte vedtekter (dette medfører at en må lage en oppdatert versjon av ved-

tektene i samsvar med det som er vedtaket i protokollen. Vedtektene dateres 

samme dato som den ekstraordinære generalforsamlingen.  

c. Bekreftelse fra revisor på innbetalingen av kapitalforhøyelsen.  
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7. Når kapitalforhøyelsen i Hafjell Idrett AS er gjennomført og registrert i Brønnøysund, av-

holdes styremøte i Hafjell Nasjonalanlegg AS hvor det vedtas å foreslå de vedtak som 

følger av:  

Ekstraordinær generalforsamling Hafjell Nasjonalanlegg AS  

 Videre må styret vedta 

Redegjørelse etter aksjelovens § 10-2, Hafjell Nasjonalanlegg AS  

 Det innkalles til generalforsamling og vedlagt innkallingen skal følge:  

a. Redegjørelse etter aksjelovens § 10-2, Hafjell Nasjonalanlegg AS 

b. Erklæring fra revisor som bekrefter redegjørelsen etter § 10-2 

 

8. Det avholdes ekstraordinær generalforsamling som leder frem til  deprotokollen,  

 

a. Ekstraordinær generalforsamling Hafjell Nasjonalanlegg AS 

 

9. Kapitalforhøyelse skal deretter meldes Brønnøysundregistrene, ved melding om kapital-

forhøyelsen skal følgende foreligge og vedlegges meldingen.  

a. Protokollen fra ekstraordinær generalforsamling.  

b. Oppdaterte vedtekter (dette medfører at en må lage en oppdatert versjon av ved-

tektene i samsvar med det som er vedtaket i protokollen. Vedtektene dateres 

samme dato som den ekstraordinære generalforsamlingen.  

c. Bekreftelse fra revisor på innbetalingen av kapitalforhøyelsen.  

 

*** 


