
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS 

21. juni 2022, kl 11.00

Generalforsamlingen avholdes på KS Agenda konferansesenter i Haakon VIIs gt 9, Oslo. 

Følgende saker vil bli behandlet: 

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN V/STYRETS LEDER

2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL MEDUNDERTEGNING AV PROTOKOLLEN

4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

Styrets forslag til selskapets årsregnskap for 2021, samt revisors beretning følger vedlagt

innkallingen.

6. FASTSETTELSE AV STYREHONORAR

Det foreslås for generalforsamlingen at det i styrehonorar for kalenderåret 2021 utbetales til

sammen NOK 50.000 i godtgjørelse til styrets medlemmer.

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Det foreslås at revisors honorar dekkes etter regning.

8. GODKJENNING AV MELLOMBALANSE OG UTDELING AV UTBYTTE TIL AKSJONÆRENE BASERT PÅ

MELLOMBALANSE PER 30.04.2022

Utkast til mellombalanse per 30.04.2022 vedlegges. Styret foreslår for generalforsamlingen at det

deles ut et ekstraordinært utbytte på NOK 16 800 000 (NOK 300 per aksje) til selskapets

aksjonærer per tidspunktet for generalforsamlingen. Dette baseres på mellombalansen per

30.04.2022 hvor salget av selskapets gjenværende datterselskap er bokført. Se for øvrig

informasjon om salget og videre avvikling av selskapet i aksjonærmelding av 20.04.2022 som for

ordens skyld er vedlagt innkallingen og kan ellers finnes på

https://www.primeofficegermany.no/about

Styret bemerket at selskapet etter den foreslåtte utdelingen fortsatt vil ha en forsvarlig

egenkapital og likviditet, jf. Aksjeloven § 8-1 (4) jf. Aksjeloven § 3-4. Styret har tatt hensyn til

hendelser etter balansedagen. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter

følgende vedtak:



«Basert på en mellombalanse per 30.04.2022 for selskapet, deles det ut et ekstraordinært utbytte 

på NOK 16 800 000 til aksjonærer registrert per tidspunktet for generalforsamlingen. Utbyttet skal 

gjennomføres ved utbetaling til aksjonærene og betales ut så snart som mulig etter at 

mellombalansen er registrert og kunngjort av Regnskapsregisteret».  

Påmelding til generalforsamlingen 

Aksjonærer som ønsker å møte på selskapets ordinære generalforsamling, bes sende vedlagte møteseddel 
til Prime Office Germany AS, c/o DnB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller til e-post: 
genf@dnb.no.  Påmeldingen kan også skje elektronisk via Investortjenester. Blanketten må være DnB 
Bank Verdipapirservice i hende innen 21. juni 2022 kl. 09.00. 

Aksjonærer som ikke selv møter på selskapets generalforsamling, kan benytte vedlagte fullmakt. 
Fullmakten bes i så fall sendt til Prime Office Germany AS, c/o DnB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 
OSLO, eller til e-post genf@dnb.no Elektronisk innsendelse av fullmakt kan også skje via Investortjenester. 
Referansenummeret må i så fall oppgis ved tildeling av fullmakt. Fullmakten må være DnB Bank 
Verdipapirservice i hende innen 21. juni 2022 kl. 09.00. 

Oslo, 10. juni 2022 

for styret i Prime Office Germany AS 
Carl A. Johansen 

styrets leder 
(sign.) 



DNB Confidential 

Ref.nr.:     Pinkode: 
Innkalling til ordinær generalforsamling 

Ordinær generalforsamling i PRIME OFFICE 
GERMANY AS avholdes 21.06.2022 kl 11:00 i 
Haakon VIIs gt 9, Oslo (KS Agenda møtesenter) 

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,  
oppgi navnet på personen som representerer foretaket: __________________________________________________ 

Navn på person som representerer foretaket 
(Ved fullmakt benyttes blanketten under) 

Møteseddel 
Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 21.06.2022 og avgi stemme for: 

antall egne aksjer  
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 

I alt for aksjer 

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 21.06.2022 kl. 09:00. 
Påmelding foretas elektronisk via Investortjenester. 

Alternativt: e-post: genf@dnb.no Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 

________________________________________________________________________________________________________ 
Sted    Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor) 

Fullmakt uten stemmeinstruks Ordinær generalforsamling i PRIME OFFICE GERMANY AS 
  Ref.nr.:      Pinkode:     

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende 
fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.  

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 21.06.2022 kl. 09:00. 
Elektronisk innsendelse av fullmakt via Investortjenester. Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, 
Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. 

Undertegnede: _______________________________________________________ 
gir herved (sett kryss): 

 Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

 __________________________________
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i PRIME OFFICE GERMANY AS’ ordinære generalforsamling 21.06.2022 for mine/våre aksjer. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Sted    Dato Aksjeeiers underskrift 

(Undertegnes kun ved fullmakt) 

Angående møte- og stemmerett vises det til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal 
det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier.  Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten. 

mailto:genf@dnb.no
mailto:genf@dnb.no


ÅRSREGNSKAP 

2021 

Prime Office Germany AS 
990 405 131 

Resultatregnskap 
Balanse 

Noter til regnskapet 
Revisors beretning 

Utarbeidet av: 

ecit 





Balanse 

Prime Office Germany AS 

Eiendeler Note 2021 2020 

Finansielle anleggsmidler 

Investeringer i datterselskap 3 1 1 

Sum finansielle anleggsmidler 1 1 

Sum anleggsmidler 1 1 

Omløpsmidler 

Fordringer 

Kundefordringer 2 0 0 

Sum fordringer 0 0 

Bankinnskudd, kontanter o.l. 8 749 232 10 366 560 

Sum omløpsmidler 8 749 23 2 10 366 560 

Sum eiendeler 8 749 233 10366561 



Egenkapital og gjeld 

Innskutt egenkapital 

Aksjekapital 

Overkurs 

Sum innskutt egenkapital 

Opptjent egenkapital 

Annen egenkapital 

Sum opptjent egenkapital 

Sum egenkapital 

Annen langsiktig gjeld 

Øvrig langsiktig gjeld 

Sum annen langsiktig gjeld 

Kortsiktig gjeld 

Leverandørgjeld 

Skyldig offentlige avgifter 

Annen kortsiktig gjeld 

Sum kortsiktig gjeld 

Sum gjeld 

Sum egenkapital og gjeld 

Carl Arnold J 

Styreleder 

Balanse 

Prime Office Germany AS 

Note 

7 

6 

3 

Oslo, 02.06.2022 

Styret i Prime Office Germany AS 

r Gustav Blom 

tyremedlem 

2021 2020 

56 000 56 000 

3 125 822 3 125 822 

3 181 822 3 181 822 

5 383 470 1 677 849 

5 383 470 1 677 849 

8 565 292 4 859 671 

0 5 421 639 

0 5 421 639 

30 787 37 430 

11 280 2 820 

141 875 45 000 

183 942 85 250 

183 942 5 506 889 

8 749 233 10 366 561 











 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING 

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network . Each member of the RSM network is an 
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction. 

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening. 

RSM Norge AS 

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo 

Pb 1312 Vika, 0112 Oslo 

Org.nr: 982 316 588 MVA 

T +47 23 11 42 00 

F +47 23 11 42 01 

www.rsmnorge.no 

Til generalforsamlingen i Prime Office Germany AS 

Uavhengig revisors beretning 

Konklusjon 

Vi har revidert Prime Office Germany AS' årsregnskap som viser et overskudd på kr 3 705 621. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av
dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og
god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on 
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under 
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i 
lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale 
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), 
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er 
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde 
i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik 
internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse om 
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så 
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. 
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som 
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger 
som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til: 
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger 
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https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger


Revisors beretning 2021 for Prime Office Germany AS 

Oslo, 9. juni 2022 
RSM Norge AS  

Martin Westly 
Statsautorisert revisor 
(elektronisk signert) 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Martin Westly
Statsautorisert revisor
På vegne av: RSM Norge AS
Serienummer: 9578-5999-4-2031823
IP: 188.95.xxx.xxx
2022-06-09 14:32:10 UTC
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MELLOMBALANSE
30.04.22

Prime Office Germany AS 
990 405 131

Balanse 
Noter til regnskapet
Revisors beretning

Utarbeidet av:

 



Balanse

Prime Office Germany AS

Eiendeler Note 30.04.2022 2021

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 0 1

Sum finansielle anleggsmidler 0 1

Sum anleggsmidler 0 1

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 0 0

Sum fordringer 0 0

Bankinnskudd, kontanter o.l. 22 122 994 8 749 232

Sum omløpsmidler 22 122 994 8 749 232

Sum eiendeler 22 122 994 8 749 233



Balanse

Prime Office Germany AS

Egenkapital og gjeld Note 30.04.2022 2021

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 56 000 56 000

Overkurs 3 125 822 3 125 822

Sum innskutt egenkapital 3 181 822 3 181 822

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 695 090 5 383 470

Sum opptjent egenkapital 695 090 5 383 470

Sum egenkapital 3 876 912 8 565 292

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 006 780 30 787

Skyldig offentlige avgifter 29 298 11 280

Utbytte 16 800 000 0

Annen kortsiktig gjeld 410 004 141 875

Sum kortsiktig gjeld 18 246 082 183 942

Sum gjeld 18 246 082 183 942

Sum egenkapital og gjeld 22 122 994 8 749 233



Generell informasjon og regnskapsprinsipper
  
Mellombalansen er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små 
foretak. Formålet med utarbeidelsen av mellombalansen er at selskapet skal dele ut utbytte til 
aksjonærene.

Utarbeidet av ECIT



 

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING 

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network . Each member of the RSM network is an 
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction. 

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening. 

RSM Norge AS 

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo 

Pb 1312 Vika, 0112 Oslo 

Org.nr: 982 316 588 MVA 

T +47 23 11 42 00 

F +47 23 11 42 01 

www.rsmnorge.no 

Til generalforsamlingen i Prime Office Germany AS 

Revisors beretning til mellombalansen 

Konklusjon 

Vi har revidert mellombalansen for Prime Office Germany AS pr. 30. april 2022 som viser en egenkapital på  
kr 3 876 912. Mellombalansen består av balanse og beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og 
andre noteopplysninger. Mellombalansen er utarbeidet av styret og daglig leder ved anvendelse av 
regnskapsprinsippene beskrevet i note til mellombalansen. 

Etter vår mening gir mellombalansen i det alt vesentlige uttrykk for selskapets finansielle stilling pr. 30. april 
2022 i samsvar med regnskapsprinsippene beskrevet i note til mellombalansen. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjon av mellombalansen. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og 
forskrift, og har overholdt våre etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er 
innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Presisering – Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon og bruk

Vi gjør oppmerksom på note til mellombalansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelse. 
Mellombalansen er utarbeidet for at Prime Office Germany AS skal gjennomføre utdeling av utbytte (asl § 8-2a). 
Som et resultat av dette anses ikke mellombalansen å være egnet for andre formål. Vår uttalelse er utelukkende 
beregnet på selskapet og skal ikke distribueres til eller brukes av andre enn selskapet. Vår konklusjon er ikke 
modifisert som følge av dette. 

Styrets og daglig leders ansvar for mellombalansen 

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide mellombalansen i samsvar med regnskapsprinsippene 
beskrevet i note til mellombalansen, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å 
muliggjøre utarbeidelsen av en mellombalanse som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av mellombalansen må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og på 
tilbørlig måte opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til 
grunn for mellombalansen så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å oppnå betryggende sikkerhet for at mellombalansen som helhet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som 
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men det er ingen garanti for at en 
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene alltid vil avdekke 
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å 
påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar basert på mellombalansen.  

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi 
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:  

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
T3

0F
1-

KB
T8

0-
Z0

U
G

B-
I8

2W
T-

LH
5J

E-
A7

KQ
G



 

 

 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i balansen, enten det skyldes misligheter 
eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og 
innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 
Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for 
feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, 
bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.  

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll.  

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige, og om den samlede 
presentasjonen av mellombalansen er rimelig. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av mellombalansen, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets 
evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i mellombalansen, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
mellombalansen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke 
fortsetter driften. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

 
 
Oslo, 9. juni 2022 
RSM Norge AS 
 
 
 
Martin Westly 
Statsautorisert revisor 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate
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Aksjonærmelding – 20.04.2022 

Informasjon om status 

Endelig løsning på tvist i Tyskland 
Som tidligere orientert har vi hatt en tvist som har versert i det tyske rettsapparatet siden 2015. Saken 
omhandlet krav fra den tyske stat v/Finanzamt om dokumentavgift på ca MEUR 1,5 vedrørende en 
eiendom i Berlin som ble solgt i 2011. Kravet ble av retten avvist ved dom i 2021 basert på at saken 
inneholdt formelle feil, og avgiften ble tilbakebetalt av Finanzamt i januar 2022. Samtidig vedtok 
Finanzamt å utskrive dokumentavgift på nytt, denne gang hensyntatt de formalia som retten hadde 
påpekt. Det nye kravet er mottatt og bestridt nok en gang. 

Vi har i lengre tid forhandlet med vår motpart og tidligere eier av eiendommen (Wienerstädtische 
Versicherung, Wien) som forårsaket utløsning av kravet med sikte på å finne en løsning. Dette har vi 
nå klart å få til hvorved motparten overtar vårt datterselskap i Tyskland mot et engangsoppgjør på 
MEUR 1,4. Transaksjonen ble gjennomført 08.04.2022 og kjøpesum er innbetalt til selskapets konto. 
Vi er derved løst fra saksforholdet og vår motpart vil selv følge opp tvistesaken for egen regning og 
risiko. 

Som vanlig ved salg av selskap inneholder avtalen en klausul om garanti overfor kjøper for ukjente krav 
mot selskapet. Garantiperioden i Tyskland er normalt 5 år, men vi har lykkes i å forhandle denne ned 
til 12 mnd. Etter at denne perioden er løpt ut, dvs i slutten av april 2023 vil Prime Office Germany AS 
(POG) kunne avvikles. Hensyn tatt til formelle prosedyrer antar vi dette vil kunne skje i løpet av 2. 
halvår 2023. 

Videre utbetalinger til aksjonærene: 
Etter ovennevnte oppgjør disponerer POG en samlet likviditet på MNOK 22. 
Styret gjør nå en vurdering av hvilken likviditet som er nødvendig å holde tilbake inntil garantiperioden 
er løpt ut. Det overskytende vil bli foreslått delt ut etter vedtak på selskapets ordinære 
generalforsamling i år, anslagsvis NOK 300/aksje. 

Kontaktinformasjon 

Selskapets kontaktpersoner er: 

• Daglig leder: Kaare M. Krane   Epost: krane@primeofficegermany.no  
• Forretningsfører: Kristian Nordtømme    Epost: nordtomme@primeofficegermany.no 

Informasjon til aksjonærene vil i hovedsak bli kunngjort på selskapets egne websider, 
www.primeofficegermany.no 
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