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AVTALE 

Mellom  

(1) Norges Skiforbund, org. nr. 821 596 572, Serviceboks 1, Ullevål Stadion, 0840 

OSLO; 

og 

(2) Øyer kommune, org. nr. 961 381 185., Kongsvegen 325, 2636 ØYER; 

er i dag inngått slik avtale: 

BAKGRUNN 

(a) Øyer Kommune og Norges Skiforbund stiftet i 2015 selskapet Hafjell Idrett AS. Hafjell 

Idrett AS og Hafjell Alpinsenter stiftet deretter selskapet Hafjell Nasjonalanlegg AS.  

(b) Som grunnlag for stiftelsen av Hafjell Nasjonalanlegg AS inngikk Hafjell Alpinsenter 

AS, Norges Skiforbund og Øyer kommune en avtale om den nærmere finansiering av 

Hafjell Nasjonalanlegg hvor partene forpliktet seg til å bidra til en langsiktig finansie-

ring av investeringene i Hafjell Nasjonalanlegg AS med et samlet beløp på kr 

22 800 000, fordelt på følgende måte:  

a. Norges Skiforbund kr 1 000 000 

b. Øyer kommune kr 14 100 000, hvorav kr 6 800 000 skulle betales umiddelbart 

og det resterende beløp på kr 7 300 000 skulle betales som et løpende årlig 

tilskudd, hvor tilskuddet det enkelte år skulle utgjøre minst kr 500 000.  

c. Hafjell Alpinsenter AS kr 15 000 000 

(c) Det ble samtidig avtalt at partene på et senere tidspunkt skulle avklare hvorvidt den 

enkeltes bidrag til den langsiktige finansiering skulle behandles.  

(d) Ved avtale av i dag har partene og Hafjell Alpinsenter AS forpliktet seg til å bidra til at 

hele det samlede finansieringsbidraget skal benyttes til en kapitalforhøyelse i Hafjell 

Nasjonalanlegg AS, ved en emisjon hvor kr 15 598 860, skal betales i henhold til de 

nye aksjers pålydende og det resterende på kr. 7 231 140 tilføres Hafjell Nasjonalan-

legg AS ved at Hafjell Alpinsenter AS for sitt erverv av aksjer ved emisjonen betaler 

en overkurs. Som følge av dette skal Øyer Kommune og Norges Skiforbund sitt sam-

lede finanseringsbidrag på kr 7 800 000 skal stilles til rådighet for Hafjell Idrett AS, slik 

at Hafjell Idrett AS kan delta i kapitalforhøyelsen i Hafjell Nasjonalanlegg AS.  

(e) På bakgrunn av inngåtte avtaler er status for de avtalte finansieringsbidragene at 

disse i dag er postert slik at Norges Skiforbund AS har et krav mot Hafjell Nasjonal-

anlegg AS på kr 1 000 000. Øyer kommune har et krav mot Hafjell Nasjonalanlegg 

AS på kr 6 800 000 og Hafjell Alpinsenter AS sin gjenværende fordring mot Hafjell 

Nasjonalanlegg AS er kr 15 000 000.  
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1 OVERDRAGELSE AV FORDRINGER MOT HAFJELL NASJONALANLEGG AS TIL 

HAFJELL IDRETT AS 

Partene er enige om at de skal overføre sine fordringer/krav mot Hafjell Nasjonalanlegg AS på 

henholdsvis kr 6 800 0000 og kr 1 000 000 til Hafjell Idrett AS.  Fordringene overdras for påly-

dende.  

2 GJENNOMFØRING AV KAPITALFORHØYELSE I HAFJELL IDRETT AS 

Oppgjør for overdragelsen skal for det første skje ved at det gjennomføres en kapitalforhøyelse 

i Hafjell Idrett AS med kr 2 000 000. Norges Skiforbund vil ved dette få fullt oppgjør for over-

dragelsen av sin fordring, ved utstedelse av aksjer. Øyer kommune vil ved kapitalforhøyelsen 

få oppgjør av sitt krav på vederlag på kr 6 800 000 ved mottakelse av 1 000 aksjer i Hafjell 

Idrett AS.   

**** 

 

 

Denne avtale er opprettet i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene får hvert sitt.  

 

Sted……………..,dato …………………. 

For Øyer kommune   For Norges Skiforbund  

   

 


