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Redegjørelse ved omdanning til ASA 
På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med aksjeloven 
§ 15-1 annet ledd, jf. allmennaksjeloven § 2-6.  

Styrets ansvar for redegjørelsen 

Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelser som ligger til grunn 
for omdanningen.  

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved 
omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den 
aksjekapital selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.  

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i 
overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre 
delen er vår uttalelse.  

Del 1: Opplysninger om eiendeler og forpliktelser i forbindelse med omdanningen  

Virksomheten til Aker Biomarine AS benyttes som innskudd ved omdanningen, selskapets eiendeler 
og forpliktelser fremgår av signert årsregnskap datert 31.desember 2020. Som det fremgår av signert 
årsregnskap er verdiene av eiendeler og forpliktelser tilstrekkelig til å tilfredstille kravet til aksjekapital 
etter allmennaksjeselskapsloven §3-1. Det er vurdert at verdiene fortsatt er til stede per 2. mars 2021.   

Omdanningen skjer ved overføring til regnskapsførte verdier.  

 

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse  

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802-1 
”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”. Standarden krever at vi planlegger og 
utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser som foreligger 
ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av 
den aksjekapital på kr 525 516 516 selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. Arbeidet omfatter 
kontroll av verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen. Videre har vi 
vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for 
verdsettelsen. 

https://min.rettsdata.no/redirect/gL19970613z2D45z2EzA72z2D6
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Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Konklusjon 

Etter vår mening eiendelene og forpliktelsene som foreligger ved omdanningen oppføres i balansen til 
en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 525 516 516 som 
selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. 
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