INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Prime Office Germany AS
28. juni 2019, kl 13:00
På KS Agenda møtesenter, 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 ÅRESREGNSKAP, HERUNDER DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT
Styrets forslag til selskapets årsregnskap for 2018, samt revisors beretning følger vedlagt
innkallingen.
6. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER
Det foreslås for generalforsamlingen at det i styrehonorar for kalenderåret 2018 utbetales til
sammen NOK 40.000 i godtgjørelse til styrets medlemmer.
7. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR
Det foreslås at revisors honorar dekkes etter regning.
8. ORIENTERINGSSAK - FUSJON
Styret i Prime Office Germany AS og det heleide datterselskapet BSA + OFK Germany Real
Estate GmbH har inngått en fusjonsplan for fusjon av selskapene.
Fusjonen foreslås gjennomført ved at Prime Office Germany AS overtar alle eiendeler,
rettigheter og forpliktelser tilhørende BSA + OFK Germany Real Estate GmbH. Dette
innebærer at hele den igangværende virksomheten i BSA + OFK Germany Real Estate GmbH
overføres til og videreføres av Prime Office Germany AS. Ettersom Prime Office Germany AS
eier samtlige aksjer i BSA + OFK Germany Real Estate GmbH, ytes det ikke aksjevederlag ved
fusjonen.
Fusjonsplan og styrerapport om fusjonen følger vedlagt innkallingen.
Fusjonsplanen er kunngjort i Brønnøysundregistrene 06.06.2019. Fusjonen kan tidligst vedtas
én måned etter at den er kunngjort. Aksjonærene får egen innkalling til ekstraordinær
generalforsamling for beslutning av fusjonen. Styret ønsker å behandle fusjonen som en
orienteringssak i ordinær generalforsamling, slik at aksjonærer som ønsker det kan få et
tilstrekkelig beslutningsgrunnlag til å la seg representere ved fullmakt i den ekstraordinære
generalforsamlingen.

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 27. juni 2019 kl. 16.00.
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, NO0021 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 27. juni 2019 kl. 16.00.

Oslo, 18. juni 2019
for styret i Prime Office Germany AS
Carl A. Johansen
styrets leder
(sign.)

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i PRIME OFFICE GERMANY
AS avholdes 28.06.2019 kl 13:00 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 28.06.2019 og avgi stemme for:

I alt for

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 27.06.2019 kl. 16:00.
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
Referansenr.:

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 27.06.2019 kl. 16.00.
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 28.06.2019 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.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Det innkalles herved til generalforsamling i Prime Office Germany AS
9. juli 2019, kl 13:00
På KS Agenda møtesenter, 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. BESLUTNING OM FUSJON MED DATTERSELSKAP
Styret i Prime Office Germany AS og det heleide datterselskapet BSA + OFK Germany Real
Estate GmbH har inngått en fusjonsplan for fusjon av selskapene.
Fusjonen foreslås gjennomført ved at Prime Office Germany AS overtar alle eiendeler,
rettigheter og forpliktelser tilhørende BSA + OFK Germany Real Estate GmbH. Dette
innebærer at hele den igangværende virksomheten i BSA + OFK Germany Real Estate GmbH
overføres til og videreføres av Prime Office Germany AS. Ettersom Prime Office Germany AS
eier samtlige aksjer i BSA + OFK Germany Real Estate GmbH, ytes det ikke aksjevederlag ved
fusjonen.
Fusjonsplan og styrerapport om fusjonen følger vedlagt innkallingen.
Fusjonsplanen er kunngjort i Brønnøysundregistrene 06.06.2019. Fusjonen kan tidligst vedtas
én måned etter at den er kunngjort. Fusjonen behandles som orienteringssak i ordinær
generalforsamling 28.06.2019, slik at aksjonærer som ønsker det kan få et tilstrekkelig
beslutningsgrunnlag til å la seg representere ved fullmakt i den ekstraordinære
generalforsamlingen. Ved den ekstraordinære generalforsamlingen vil det det bli orientert
om bakgrunnen for fusjonen, slik at også de aksjonærer som ikke møtte ved ordinær
generalforsamling 28.06.2019 får fremlagt det nødvendige beslutningsgrunnlag. Det vil også
bli orientert om eventuelle nye forhold som måtte være fremkommet etter ordinær
generalforsamling 28.06.2019.
Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende beslutning:
«Fusjonsplan datert hhv. 14.05.2019 og 20.05.2019 for fusjon mellom BSA + OFK Germany
Real Estate GmbH og Prime Office Germany AS godkjennes.»
Det vil ikke bli behandlet andre saker ved den ekstraordinære generalforsamlingen.

Påmelding til generalforsamlingen
Aksjonærer som ønsker å møte på selskapets 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 8. juli 2019 kl. 16.00.
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, NO0021 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 8. juli 2019 kl. 16.00.

Oslo, 18. juni 2019
for styret i Prime Office Germany AS
Carl A. Johansen
styrets leder
(sign.)

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i PRIME OFFICE
GERMANY AS avholdes 09.07.2019 kl 13:00 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 ekstraordinær generalforsamling den 09.07.2019 og avgi stemme for:

I alt for

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 08.07.2019 kl. 16:00.
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 Ekstraordinær generalforsamling i PRIME OFFICE GERMANY AS
Referansenr.:

Pinkode:

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær 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 08.07.2019 kl. 16.00.
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’ ekstraordinære generalforsamling 09.07.2019 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.
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Årsregnskapet 2018 ‐ redegjørelse

Årsregnskapet for 2018 er utarbeidet etter reglene for små foretak og det er ikke utarbeidet årsberetning. Det
er følgelig heller ikke utarbeidet konsernregnskap slik som foregående år. Til orientering oversendes en
redegjørelse for årsregnskapet.
Som kjent er alle eiendommene solgt og selskapets eneste eiendeler er aksjer i to datterselskaper i Tyskland.
Verdi av datterselskapene er vurdert til bokført egenkapital fratrukket verdi av konserninterne fordringer.
Investeringene i de to gjenværende datterselskaper er skrevet ned med NOK 10 600’. Bokført verdi anses å
utgjøre virkelig verdi, altså er ingen merverdier bokført.
Datterselskapet BSA + OFK 4 GmbH har negativ egenkapital og verdien er følgelig skrevet ned til null.
For datterselskapet BSA + OFK Real Estate GmbH er følgende lagt til grunn:
Bokført EK
EUR 2 624’
Internfordring BSA 4 EUR (1 620’)
EK ex internfordring EUR 1 004’ = NOK 9 995’
Eiendelssiden for øvrig består av bankinnskudd. Gjeldssiden består primært av konserngjeld, og da i all
hovedsak en avsetning knyttet til for mye tilbakebetalt kapital fra datterselskap (BSA + OFK 4 GmbH). Denne vil
sannsynligvis tilbakeføres på et senere tidspunkt.
Selskapet har ikke driftsinntekter. Selskapets driftskostnader består av kostnader til daglig ledelse (inkl. avtalt
bonus) samt forretningsførsel, regnskap og diverse kostnader knyttet til VPS, avholdelse av generalforsamling
mv. Finansposter inkluderer renteberegninger på interne mellomværende samt ovennevnte nedskrivning av
verdi på datterselskap, samt urealisert valutatap.

Kontaktinformasjon
Selskapets kontaktpersoner er:



Daglig leder:
Forretningsfører:

Kaare M. Krane
Kristian Nordtømme

Epost: krane@primeofficegermany.no
Epost: nordtomme@primeofficegermany.no

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

RSM Norge AS

Til generalforsamlingen i Prime Office Germany AS

Filipst ad Brygge 1, 0252 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA
T +47 23 1142 00
F +47 23 1142 01

Uavhengig revisors beretning

www.rsmnorge.no

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, 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 lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder 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 med revisjonen 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 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 økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

THE POW ER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT |TAX |CONSULTING
RSM No rge AS is a member of the RSM netw o rk and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members o f the RSM netw o rk. Each member o f the RSM netw o rk is an independent
acco unting and co nsulting firm w hich practices in its ow n right. The RSM netw o rk is no t itself a separate legal entity in any jurisdictio n.
RSM No rg e AS e r me dle m av / is a member o f Den no rske Reviso rfo rening.

Penneo Dokumentnøkkel: IBPDI-TB0H7-VBAWO-7FZTE-XSBJS-WSBL5

Vi har revidert Prime Office Germany AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 13 953 677.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Revisors beretning 2018 for Prime Office Germany AS

Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin
plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Elektronisk signert
Per-Henning Lie
Statsautorisert revisor
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Oslo, 23. mai 2019
RSM Norge AS
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RAPPORT FRA STYRET I PRIME OFFICE GERMANY AS
OM
FUSJON MELLOM
PRIME OFFICE GERMANY AS OG BSA + OFK GERMANY REAL ESTATE GMBH
1. BAKGRUNN
Styrene i Prime Office Germany ASog det heleide tyske datterselskapet BSA + OFK Germany Real Estate
GmbH har utarbeidet en felles fusjonsplan for fusjon av selskapene med førstnevnte som overtakende
selskap.
Denne rapporten er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 13-27, da fusjonen er en fusjon over
landegrensene hvor aksjeloven § 13-25 viser til allmennaksjelovens bestemmelser. Det rettslige
grunnlaget for fusjonen, inklusive de forenklinger som gjelder for fusjon med datterselskap, er nærmere
omtalt i fusjonsplanen punkt 1.1.

2. FUSJONENS BEGRUNNELSE
Begrunnelsen for fusjonen er å forenkle konsernstrukturen etter at det tyske datterselskapet som
innfusjoneres har realisert alle sine investeringer. Fremgangsmåten er valgt av hensyn til at en fusjon er
vurdert å være enklere å gjennomføre enn å foreta en avvikling av det tyske datterselskapet.

3. FUSJONENS BETYDNING FOR SELSKAPET
Gjennom fusjonen vil samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende BSA + OFK Germany Real
Estate GmbH bli overtatt av Prime Office Germany AS. Dette innebærer at hele den igangværende
virksomheten i BSA + OFK Germany Real Estate GmbH overføres til og videreføres av Prime Office
Germany AS. Ettersom Prime Office Germany ASeier samtlige aksjer i BSA + OFK Germany Real Estate
GmbH, ytes det ikke aksjevederlag ved fusjonen.
Den selskapsrettslige beslutning om fusjon i BSA + OFK Germany Real Estate GmbH innebærer at
selskapet oppløses for fusjon med Prime Office Germany AS. Ved ikrafttredelse av fusjonen vil BSA + OFK
Germany Real Estate GmbH bli slettet som juridisk enhet. Det tas sikte på at fusjonen kan tre i kraft
ultimo september 2019.
Ved fusjonen overføres samtlige av datterselskapet BSA + OFK Germany Real Estate GmbH sine eiendeler
rettigheter og forpliktelser til Prime Office Germany AS. Datterselskapet har positiv egenkapital og det
foreligger ingen kjente uavklarte forhold som tilsier at det vil knytte seg noen særlig risiko ved å overta
ansvar for forpliktelsene BSA + OFK Germany Real Estate GmbH har. Aksjer i BSA + OFK Germany Real
Estate GmbH er i årsregnskapet for Prime Office Germany AS2018 oppført med en bokført verdi på
NOK 9 995 343 etter foretatte nedskrivninger. De foretatte nedskrivningene er basert en vurdering av
netto verdien av eiendeler, rettigheter og forpliktelser tilhørende BSA + OFK Germany Real Estate GmbH,
slik disse verdiene etter nødvendige nedskrivninger også vil kunne oppføres i regnskapet til Prime Office
Germany ASetter NGAAP ved fusjonens regnskapsmessige virkningstidspunkt 1.1.2019. Fusjonen
forventes derfor ikke å gi noen vesentlig regnskapsmessig påvirkning på egenkapitalen for Prime Office
Germany AS.

4. FUSJONENS BETYDNING FOR DE ANSATTE
BSA + OFK Germany Real Estate GmbH har ingen ansatte.
Prime Office Germany AShar ingen ansatte utover engasjementet med daglig leder som har vært
involvert i, og løpende orientert om fusjonsprosessen. Engasjementet med daglig leder opprettholdes og
påvirkes ikke av fusjonen.

5. FUSJONENS BETYDNING FOR AKSJONÆRENE
Ved fusjonen overtar selskapet samtlige av datterselskapet BSA + OFK Germany Real Estate GmbH sine
eiendeler rettigheter og forpliktelser. Dette tilfører selskapet midler som gir rom for fremtidige
utdelinger til selskapets aksjonærer. Samtidig vil det, til gode for aksjonærene oppnås fremtidige
administrative besparelser ved å ha færre selskaper i konsernstrukturen. For aksjonærene i Prime Office
Germany ASskjer det ingen ombytting av aksjer, slik at de rettslige og praktiske forhold knyttet til
utøvelse av aksjeeierrettigheter forblir uendret. Styret mener derfor at fusjonen ikke vil medføre noen
økt risiko av særlig betydning for selskapets aksjonærer eller endringer forøvrig knyttet til
aksjeeierrettigheter.

6. FUSJONENS BETYDNING FOR KREDITORENE
Selskapet er i all hovedsak egenkapitalfinansiert og har ingen langsiktig gjeld utover konsernintern gjeld.
Selskapet evner å betale sine kreditorer løpende ved forfall. Ved fusjonen vil det i all hovedsak være
eiendeler som selskapet overtar fra datterselskapet. Selskapets evne til å betale sine kreditorer ved
forfall forventes derfor ikke å bli svekket som følge av fusjonen. Ved fusjonen skjer det ingen
debitorskifter for selskapets kreditorer. Selskapet sine kreditorers dekningsmuligheter vil derfor ikke
påvirkes. Styret mener derfor at fusjonen ikke vil få betydning for selskapets kreditorer.

Styret i Prime Office Germany AS
Oslo, 20.05.2019

Carl Arnold Johansen
Styreleder
(sign.)

Per Gustav Blom
Styremedlem
(Sign.)

