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REDEGJØRELSE ETTER AKSJELOVENS § 10-2 FRA STYRET I HAFJELL 

IDRETT AS – VEDRØRENDE VERDSETTELSE AV INNSKUDD I ANNET 

ENN PENGER VED KAPITALFORØYELSE  

Hafjell Idrett AS får ved erverv av en fordring Norges Skiforbund har mot Hafjell Nasjonalegg 

AS en gjeld til Norges Skiforbund på kr 1 000 000. Videre får Hafjell Idrett AS ved erverv av 

fordring som Øyer kommune har mot Hafjell Nasjonalanlegg AS på kr 6 800 000 en gjeld til 

Øyer kommune på kr 6 800 000.  Overdragelsen av fordringene skjer fra tidspunkt for gene-

ralforsamlingens godkjennelse av avtalene om overdragelse av fordringer.  

Den gjeld som Hafjell Idrett AS har til Norges Skiforbund etter overtakelse av fordring mot 

Hafjell Nasjonalanlegg AS, er verdsatt ut fra fordringens «anskaffelsesverdi» på kr 1 000 000.  

Den gjeld som Hafjell Idrett AS har til Øyer kommune etter overtakelse av fordring mot Hafjell 

Nasjonalanlegg AS, er verdsatt til nominell verdi, ut fra fordringens «anskaffelsesverdi» på kr 

6 800 000. 

Det er avtalt at Norges Skiforbund skal benytte sitt krav mot Hafjell Idrett AS på kr 1 000 000 

som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse i Hafjell Idrett AS, mot å få utstedt 1 000 aksjer a kr 

1 000.  

Det er videre avtalt at Øyer kommune skal benytte sitt krav mot Hafjell Idratt AS på kr. 6 800 

000 som tingsinnskudd ved kapitalforhøyelse i Hafjell Idrett AS, mot å få utstedt 1 000 aksjer 

a kr 1 000, det skal således betales kr. 5 800 pr. aksje i overkurs.    

Styret i Hafjell Idrett AS erklærer at gjelden på kr 1 000 000 som Hafjell Idrett AS vil ha til 

Norges Skiforbund ved gjennomføring av avtalen om overdragelse av fordring har en verdi 

som tilsvarer det avtalte vederlag i aksjer. Vider erklæres at kr 6 800 000 av gjelden Hafjell 

Idrett AS vil ha til Øyer kommune ved gjennomføring av avtalen om overdragelse av fordring, 

har en verdi som tilsvarer det avtalte vederlag i aksjer. 

Øyer, ……………………… 

 

 

 

   

   

 


