AVTALE OM OVERDRAGELSE AV AKSJER I ARBA AS
MELLOM

BÆRUM KOMMUNE (KJØPER)
OG

ASKER KOMMUNE OG
AKERSHUS FYLKESKOMMUNE (SELGERNE)
1

Parter
Denne avtalen er inngått mellom
(a)

Bærum kommune, Rådhustorget 4, 1337 Sandvika, org.nr. 935 478 715, (Kjøper)

(b)

Asker kommune, Knud Askers vei 25, 1383 Asker, org.nr. 944 382 038, og

(c)

Akershus fylkeskommune, Schweigaards gate 4, 0185 Oslo, org.nr. 958 381 492.

Vedrørende overdragelse av aksjer i Arba AS, org.nr. 829 987 112 (Selskapet). Asker
kommune og Akershus fylkeskommune betegnes i fellesskap som «Selgerne».
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Bakgrunn
Kjøper eier ca. 71,5 prosent (1533 aksjer) av aksjene i Selskapet. De øvrige aksjene i
Selskapet eies av Akershus fylkeskommune, ca. 16,7 prosent (357 aksjer) og Asker kommune
ca. 11,8 prosent (253 aksjer). Selgerne ønsker å overdra, og Kjøper ønsker å erverve samtlige
av Selgernes aksjer i Selskapet (Aksjene) på de vilkår som følger av denne avtalen.

3

Kjøpesum
For Aksjene skal Kjøper ved overtakelsen betale 1 krone på per aksje til Selgerne, det vil si
357 kroner til Akershus fylkeskommune og 253 kroner til Asker kommune. Kjøpesummen
gjøres opp ved overtakelse som skal være 1. desember 2018.
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Forskjellige bestemmelser
(a)

Aksjene selges «som de er» i henhold til kjøpsloven § 19 (1).

(b)

Avtalen er betinget av politisk behandling og godkjennelse fra samtlige tre parter. Slik
godkjenning forventes å foreligge i løpet av oktober 2018. Avtalen faller bort dersom
avtalen ikke godkjennes hos en eller flere av partene. Dersom det ikke oppnås politisk
godkjenning fra én av Selgerne, kan Kjøper og den selgende part som har fått politisk
godkjenning likevel velge å fastholde avtalen overfor hverandre for den aktuelle
andelen av Aksjene.

(c)

Styret i Selskapet har den 21. juni 2018 vedtatt å fremme administrasjonens forslag til
en kapitalforhøyelse på 5 millioner kroner. Partene er enige om at kun Kjøper har

ansvar for å besvare styrets invitasjon til å tilføre Selskapet frisk kapital. Selgerne er
således uten ansvar og forpliktelse til å delta eller medvirke til slik kapitalforhøyelse.
(d)
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Ved gjennomføring av avtalen bortfaller aksjonæravtalen mellom partene som er
signert i okt./nov. 2014.

Tvisteløsning
Asker og Bærum tingrett er avtalt verneting for enhver tvist som oppstår i forbindelse med
denne avtalen.

[Sandvika], [10. september 2018]

for Bærum kommune

for Akershus fylkeskommune

___________________________

___________________________

Direktør Ove Myrvåg

for Asker kommune

___________________________
Direktør Aud Hansen

