
Q1 2012     
 

 
 

  

 
 
Aksjonærmelding – 30.06.2016 
 
 
Salg 
 
I henhold til plan har oppgjør og overtakelse av eiendommen Neuer Zollhof funnet sted 30. juni 2016.  
 
Med det er selskapets siste eiendom solgt. Salgssummen er som tidligere meddelt MEUR 50, hvorav 
MEUR 46,5 er mottatt. Resterende beløp skal deponeres som sikkerhet/garanti i 18 måneder.  
 
I forhold til utbetalinger til aksjonærene så har styret besluttet at et beløp tilsvarende MEUR 33,8 
skal veksles til norske kroner. Forventet vekslingsdato er 11. juli 2016. 
 
Deretter vil styret, i tråd med fullmakt gitt i ordinær generalforsamling 20. juni 2016, beslutte 
utbetaling av et kronebeløp tilsvarende MEUR 33,8 til aksjonærer innført i aksjeeierboken per 
vekslingstidspunktet 11. juli 2016. Ved en NOK/EUR kurs på 9,3 tilsvarer dette ca MNOK 314,3, det vil 
si ca NOK 5.613 per aksje.  
 
Deretter er det forventet å kunne utbetale ytterligere ca MEUR 9-10 i løpet av 3. kvartal 2016. 
Gjenværende likviditet i selskapet vil måtte holdes tilbake inntil øvrige forpliktelser, krav mv. er 
avklart. Dette gjelder i særdeleshet  dokumentavgift-saken etter salget av eiendommen i Berlin, samt 
et garantibeløp knyttet til salget av Am Kaiserkai (MEUR 1,5). Tidslinjen for avklaring av 
dokumentavgiftssaken er pt. uklar, mens ovennevnte garantiansvar utløper februar 2017. I tillegg 
gjøres det en generell avsetning for uforutsette krav og kostnader på ca MEUR 2, som utbetales ved 
endelig avvikling.  
 
Aksjonærene vil få nærmere informasjon om videre prosess for avvikling av selskapet.   
 
 
 
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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