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FISJONSPLAN 

 

Denne fisjonsplanen ("Fisjonsplanen") er vedtatt 24. januar 2019 av styrene i  

(1) Schibsted ASA, Akersgata 55, 0180 Oslo, org.nr. 933 739 384 ("Schibsted") og  

(2) Marketplaces International ASA, Akersgata 55, 0180 Oslo, org.nr. 921 796 
226 ("MPI"). 

 

1. BAKGRUNN FOR FISJONEN OG FISJONENS HOVEDINNHOLD 

1.1 Schibsted har i løpet av de siste to tiår gått fra å være et norsk avishus til å være 
et stort internasjonalt nettbasert mediekonsern. Schibsted har vist evne til å 
utvikle nye virksomheter med internasjonalt potensial på grunnlag av sine 
etablerte markedsposisjoner. Med base i en av verdens mest utviklede regioner 
når det gjelder digitale tjenester, ønsker Schibsted å utvikle seg videre som et 
innovativt vekstselskap.  

1.2 Etter en omfattende gjennomgang av selskapets strategi, har styret i Schibsted 
besluttet å foreslå for aksjonærene at selskapet deles i to selvstendige 
vekstorienterte børsnoterte selskaper ved at det etableres et eget konsern med 
MPI som morselskap ("MPI-konsernet") der nettrubrikkvirksomheten utenfor 
Norden ("MPI-virksomheten") vil inngå. Schibsted med datterselskaper 
("Schibsted-konsernet") vil videreføre all øvrig virksomhet, dvs. avis- og 
nettrubrikkvirksomhetene i Norden samt virksomheten som per i dag er organisert 
under Schibsted Vekst ("Schibsted-virksomheten").  

1.3 Delingen beskrevet i punkt 1.2 ovenfor vil bli gjennomført som en fisjon av 
Schibsted ("Fisjonen") med MPI som overtagende selskap.   

1.4 MPI er per i dag et heleid datterselskap av Schibsted som er stiftet med sikte på 
gjennomføring av Fisjonen og de tilknyttede transaksjoner som er beskrevet i 
punkt 1.10 nedenfor. 

1.5 I forbindelse med gjennomføringen av Fisjonen vil MPI bli notert på Oslo Børs. MPI 
vil ha en enkel styringsstruktur og være godt posisjonert for å delta i videre 
restrukturering av den internasjonale nettrubrikkbransjen.  

1.6 Schibsted vil umiddelbart etter Fisjonen eie 65 % både av A-aksjene og B-aksjene 
i MPI. Schibsted har som betydelig strategisk finansiell aksjonær til hensikt å bidra 
til MPIs videre utvikling som et selvstendig internasjonalt selskap.  

1.7 Schibsted-virksomheten omfatter i hovedsak følgende virksomheter: 

• Mediehus, herunder VG, Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, 
Fædrelandsvennen, Aftonbladet, Svenska Dagbladet og andre lokale aviser i 
Norge 

• Schibsted-konsernets nettrubrikkvirksomheter i Norden: Finn.no, Blocket.se 
(Sverige), Tori.fi (Finland) 

• Selskaper innenfor Personal Finance og prissammenligning: Lendo, Bynk, 
Hypoteket, Prisjakt 

• Selskaper under Schibsted Vekst, som Let's deal, Kickback 
• Eierandel i MPI 

1.8 MPI-virksomheten omfatter i hovedsak følgende virksomheter: 
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• Nettrubrikktjenester i Frankrike, herunder Leboncoin, A Vendre A Louer, MB 
Diffusion, Kudoz og Vide-Dressing 

• Nettrubrikktjenester i Spania, herunder Infojobs, Coches, Fotocasa, Habitaclia, 
Milanuncios, Motos og Vibbo 

• 50 % av den brasilianske rubrikktjenesten OLX 
• Etablerte nettrubrikktjenester slik som Subito (Italia), Done Deal (Irland) 

(50 %), Willhaben (Østerrike) (50 %), Jofogas (Ungarn) og Fincaraiz 
(Colombia) 

• Nettrubrikktjenester i utviklingsfasen, slik som Shpock (Storbritannia og 
Tyskland), Yapo (Chile), Kufar (Hviterussland), Tayara (Tunisia), Corotos (den 
Dominikanske Republikk), Segundamano (Mexico) og Avito (Marokko)  

1.9 De selskapene som etter Fisjonen vil inngå i Schibsted-konsernet (hver et 
"Schibsted-selskap") og de selskapene som etter Fisjonen vil inngå i MPI-
konsernet (hver et "MPI-selskap") fremgår av vedlegg 1.  

1.10 Før Fisjonen er det foretatt slike transaksjoner innad i Schibsted-konsernet som 
var nødvendige for at alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser som inngår i 
Schibsted-virksomheten vil ligge i Schibsted-selskaper, og at alle eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser som inngår i MPI-virksomheten vil ligge i MPI-
selskaper, etter gjennomføring av Fisjonen.  

1.11 For at Schibsted umiddelbart etter Fisjonen skal eie 65 % av aksjene i MPI, vil det 
før gjennomføring av Fisjonen bli gjennomført en fisjon av Schibsteds heleide 
datterselskap Schibsted Multimedia AS, org.nr. 977 049 881, med MPI som 
overtagende selskap. Ved denne fisjonen vil netto eiendeler som verdimessig 
svarer til 65 % av de samlede netto eiendeler i MPI-konsernet etter Fisjonen, bli 
overført fra Schibsted Multimedia AS til MPI mot at Schibsted får vederlag i form 
av aksjer i MPI.  

1.12 Ved gjennomføring av Fisjonen vil aksjonærene i Schibsted (med unntak av 
Schibsted selv) motta én aksje i MPI for hver aksje de eier i Schibsted. 
Vederlagsaksjene vil til sammen svare til 35 % av samtlige aksjer i MPI. 
Umiddelbart etter gjennomføring av Fisjonen vil MPI således være eid med 65 % 
av Schibsted og 35 % av aksjonærene i Schibsted.  

2. FISJONEN 

2.1 Fisjonen gjennomføres i henhold til allmennaksjeloven kapittel 14 og reglene om 
skattefri fisjon i skatteloven kapittel 11. Fisjonen gjennomføres ved at eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser som primært knytter seg til MPI-virksomheten 
overføres til MPI, mens øvrige eiendeler, rettigheter og forpliktelser beholdes i 
Schibsted. Fordelingen av eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Fisjonen er 
nærmere regulert i punkt 5 nedenfor. 

2.2 Ved Fisjonen nedsettes aksjekapitalen i Schibsted ved nedskriving av aksjenes 
pålydende verdi. Aksjonærene i Schibsted mottar vederlag i form av aksjer i MPI. 

2.3 Fisjonen er betinget av godkjennelse i Schibsteds og MPIs generalforsamlinger 
samt visse andre forhold som fremgår av punkt 9 nedenfor. 

3. ØKONOMISK VIRKNINGSTIDSPUNKT 

Overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Schibsted til MPI som ledd 
i Fisjonen skjer med økonomisk virkning fra og med 1. januar 2019 ("Virknings-
tidspunktet"), det vil si som om Fisjonen var blitt gjennomført på dette tidspunkt. 
Alle konsekvenser av transaksjoner, herunder transaksjoner mellom Schibsted-
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virksomheten og MPI-virksomheten internt i Schibsted, som blir avtalt eller 
gjennomført mellom Virkningstidspunktet og Ikrafttredelsestidspunktet, vil 
således bli tilordnet basert på deres tilknytning til henholdsvis Schibsted-
virksomheten og MPI-virksomheten.  

4. IKRAFTTREDELSE 

4.1 Når betingelsene i punkt 9 er oppfylt, skal MPI melde gjennomføringen av Fisjonen 
til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven § 14-8, jf. § 13-17. Fisjonen 
trer i kraft på det tidspunkt meldingen registreres i Foretaksregisteret ("Ikraft-
tredelsestidspunktet"), jf. allmennaksjeloven § 14-8, jf. § 13-17.  

4.2 På Ikrafttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av Fisjonen: 

(i) Aksjekapitalen i Schibsted er nedsatt som angitt i punkt 7.2; 

(ii) Aksjekapitalen i MPI er forhøyet som angitt i punkt 7.3; 

(iii) Eiendeler, rettigheter og forpliktelser som nevnt i punkt 5 er overført fra 
Schibsted til MPI; 

(iv) Vederlag er ytt i form av utstedelse av nye aksjer i MPI til aksjonærene i 
Schibsted som angitt i punkt 6.1; 

(v) Vedtektene i Schibsted er endret slik at de reflekterer aksjekapitalen og 
antall aksjer etter kapitalnedsettelsen; 

(vi) Vedtektene i MPI er endret slik at de reflekterer aksjekapitalen og antall 
aksjer etter kapitalforhøyelsen; og 

(vii) Andre virkninger som i henhold til Fisjonsplanen skal inntre ved Fisjonens 
ikrafttredelse. 

5. FORDELING AV EIENDELER, RETTIGHETER OG FORPLIKTELSER 

5.1 Overføring av eiendeler og rettigheter 

Ved fisjonen overføres følgende eiendeler og rettigheter fra Schibsted til MPI: 

(a) 100 % av aksjene i Schibsted Multimedia AS (etter fisjon beskrevet i punkt 
1.11 ovenfor); 

(b) Alle fordringer mot MPI-selskaper (herunder fordringer strukturert som 
datterselskaps overtrekk i konsernkontoordninger); 

(c) netto bankinnskudd tilsvarende NOK 78 142 767 av Schibsteds eksisterende 
konsernkontoordninger ; 

(d) Alle krav i forbindelse med tvister som primært knytter seg til MPI-
virksomheten; 

(e) Alle rettigheter knyttet til avtaler og ansettelsesforhold som overføres til MPI i 
henhold til punkt 5.3 og 5.4 nedenfor; 

(f) Ikke-eksklusiv rett til å benytte alle rettigheter som Schibsted har til egen-
utviklede løsninger knyttet til IT-tjenester for HR og regnskapssystemer; 

(g) Alle rettigheter som i henhold til prinsippet beskrevet i punkt 3 ovenfor skal 
tilordnes MPI; og 

(h) Alle andre rettigheter som primært knytter seg til MPI-virksomheten, enten de 
er kjente eller ukjente, betingede eller ubetingede. 
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5.2 Overføring av forpliktelser  

Ved fisjonen overtar MPI følgende forpliktelser fra Schibsted: 

(a) Alle forpliktelser knyttet til de eiendeler og rettigheter som overføres til MPI i 
henhold til punkt 5.1 ovenfor; 

(b) Alle forpliktelser overfor MPI-selskaper (herunder forpliktelser strukturert som 
MPI-selskapers innskudd i konsernkontoordninger); 

(c) Alle forpliktelser i forbindelse med tvister i den utstrekning de primært knytter 
seg til MPI-virksomheten; 

(d) Alle forpliktelser i forbindelse med avtaler og ansettelsesforhold som skal 
overføres til MPI i henhold til punkt 5.3 og 5.4 nedenfor; 

(e) Alle kausjons- og garantiforpliktelser for MPI-selskaper; 

(f) Alle forpliktelser som i henhold til prinsippet beskrevet i punkt 3 ovenfor skal 
tilordnes MPI; og 

(g) Alle andre forpliktelser som primært knytter seg til MPI-virksomheten, enten 
de er kjente eller ukjente, betingede eller ubetingede. 

5.3 Overføring av avtaler 

Ved fisjonen skal MPI overta fra Schibsted alle rettigheter og forpliktelser i 
forbindelse med: 

(a) Ansettelsesavtaler og andre avtaler knyttet til ansettelsesforhold som går over 
til MPI i henhold til punkt 5.4 nedenfor; og  

(b) Alle andre avtaler som primært knytter seg til MPI-virksomheten. 

5.4 Ansettelses- og pensjonsforhold 

5.4.1 Ved Fisjonen overføres ansettelsesforholdet til de personer som fremgår av 
vedlegg 2, til MPI. 

5.4.2 Ved Fisjonen overtar MPI alle opparbeidede og løpende forpliktelser, herunder 
forpliktelser i henhold til aksjespareprogram og aksjeinsentivprogram, overfor de 
ansatte som overføres til MPI i henhold til punkt 5.4.1 ovenfor, bortsett fra 
pensjonsforpliktelser  som forblir i Schibsted for så vidt de er opptjent før 
Virkningstidspunktet.   

5.5 Fisjonsfordring 

Ved Fisjonen etableres en fordring for Schibsted mot MPI på EUR 77 707 133,26. 
Fordringen skal forrentes med 0,75 % p.a. fra Virkningstidspunktet. Fordringen 
skal gjøres opp i sin helhet senest en måned etter Ikrafttredelsestidspunktet. 

6. FISJONSVEDERLAG 

6.1 Fisjonsvederlag til Schibsted aksjonærer 

Som fisjonsvederlag skal aksjonærene i Schibsted motta én A-aksje i MPI 
pålydende NOK 0,20 for hver A-aksje de eier i Schibsted og én B-aksje i MPI 
pålydende NOK 0,20 for hver B-aksje de eier i Schibsted.  
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6.2 Egne aksjer 

Schibsted vil ikke motta fisjonsvederlag i forbindelse med Fisjonen. 

7. GENERALFORSAMLINGSGODKJENNELSE AV FISJONEN 

7.1 Tidspunkt for generalforsamlingsbehandling 

Fisjonsplanen skal fremlegges for ekstraordinære generalforsamlinger i 
henholdsvis Schibsted og MPI på samme dag, foreløpig fastsatt til 25. februar 
2019. 

7.2 Forslag til generalforsamlingsvedtak i Schibsted 

Styret i Schibsted foreslår at Schibsteds generalforsamling treffer følgende 
vedtak: 

"(i) Forslag til felles fisjonsplan datert 24. januar 2019 for fisjon av Selskapet 
med Marketplaces International ASA som overtagende selskap 
godkjennes. 

(ii) Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 28 881 246,548 fra 
NOK 119 343 994 til NOK 90 462 747,452 ved at pålydende verdi på 
aksjene reduseres med NOK 0,121 fra NOK 0,50 til NOK 0,379.  

(iii) Kapitalnedsettelsen gjennomføres som ledd i fisjon av Selskapet ved at 
eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen 
overføres til Marketplaces International ASA og at Selskapets aksjonærer 
som fisjonsvederlag mottar én A-aksje i Marketplaces International ASA 
for hver A-aksje de eier i Selskapet og én B-aksje i Marketplaces 
International ASA for hver B-aksje de eier i Selskapet. 

(iv) Vedtektenes § 4 endres slik at den angir aksjekapital og pålydende verdi 
på aksjene etter kapitalnedsettelsen." 

7.3 Forslag til generalforsamlingsvedtak i MPI 

Styret i MPI foreslår at MPIs generalforsamling treffer følgende vedtak: 

"(i) Forslag til felles fisjonsplan datert 24. januar 2019 for fisjon av Schibsted 
ASA med Selskapet som overtagende selskap, godkjennes. 

(ii) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 47 680 352,20 fra 
NOK 88 549 225,60 til NOK 136 229 577,80 ved utstedelse av 
107 747 388 nye A-aksjer og 130 654 373 nye B-aksjer, hver med 
pålydende verdi NOK 0,20. 

(iii) Samlet innskudd for de nye aksjene utgjør NOK 6 481 785 738, 
tilsvarende NOK 27,188 (avrundet) per aksje.  

(iv) Innskuddet for de nye aksjene består i de eiendeler, rettigheter og 
forpliktelser som overføres fra Schibsted ASA til Selskapet i henhold til 
fisjonsplanen. Innskuddet overdras til Selskapet på tidspunktet for 
gjennomføring av fisjonen. 

(v) De nye aksjene utstedes som vederlagsaksjer til aksjonærene i Schibsted 
ASA pr. gjennomføringstidspunktet for fisjonen i henhold til fisjonsplanens 
bestemmelser. 

(vii) De nye aksjene anses tegnet når generalforsamlingen i Schibsted ASA har 
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godkjent fisjonsplanen. 

(vii) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen 
registreres i Foretaksregisteret.  

(viii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er 
NOK 100 000." 

8. MELDINGER TIL FORETAKSREGISTERET 

8.1 Fisjonsplanen skal meldes til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven 
§ 14-4 jf. § 13-13 så snart som praktisk mulig etter at styrene i Schibsted og MPI 
har godkjent Fisjonsplanen.  

8.2 Generalforsamlingenes beslutning om å godkjenne Fisjonen skal meldes til 
Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven § 14-7, jf. § 13-14 så snart som 
praktisk mulig etter Fisjonsplanen er godkjent av generalforsamlingene. 

8.3 Gjennomføring av Fisjonen skal meldes til Foretaksregisteret i henhold til 
Fisjonsplanens punkt 4.1 ovenfor. 

9. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FISJONEN 

Gjennomføring av Fisjonen er betinget av at: 

(i) generalforsamlingen i Schibsted treffer vedtak i overensstemmelse med 
punkt 7.2; 

(ii)  generalforsamlingen i MPI treffer vedtak i overensstemmelse med punkt 
7.3;  

(iii) fisjonen av Schibsted Multimedia AS som beskrevet i punkt 1.11 ovenfor er 
gjennomført;  

(iv) Nærings- og fiskeridepartementet har godkjent at aksjer med stemme-
begrensninger utgjør mer enn halvparten av aksjekapitalen i MPI;  

(v) Oslo Børs har, betinget av oppfyllelse av nærmere angitte vilkår om blant 
annet antall aksjonærer og spredning av aksjene, godkjent MPIs søknad 
om notering av aksjene på Oslo børs; og 

(vi) fristen for innsigelser etter allmennaksjeloven § 14-7 jf. § 13-15 er utløpt 
og eventuelle innsigelser fra kreditorer er avklart. 

10. REGNSKAPSMESSIGE FORHOLD 

10.1 Fisjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet. Dette innebærer bl.a. 
at regnskapsførte verdier av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som går over til 
MPI i Fisjonen, videreføres i så vel selskaps- som konsernregnskapene til MPI.  

10.2 Fisjonen gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra Virkningstidspunktet. 

11. SKATTEMESSIGE FORHOLD  

11.1 Fisjonen vil bli gjennomført som en skattefri fisjon etter skatteloven kapittel 11. 

11.2 Skatteposisjoner knyttet til eiendeler og gjeld i Schibsted samt samlesaldo i 
Schibsted fordeles i henhold til skatteloven § 11-8 (4). 

11.3 Inntektsfastsettelsen for Schibsted og MPI for 2019 skal foretas med virkning fra 
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Virkningstidspunktet. 

11.4 I samsvar med skatteloven § 11-8 (1) er skatteposisjonene nominell og innbetalt 
aksjekapital (etter fradrag for egne aksjer) fordelt i samme forhold som Schibsteds 
nettoverdier i Fisjonen er fordelt mellom Schibsted og MPI (eksklusive den del av 
verdiene i MPI som knytter seg til Schibsteds eierandel i MPI på 
Ikrafttredelsestidspunktet), dvs. med 75,8 % til Schibsted og 24,2 % til MPI. 

12. DIVERSE BESTEMMELSER 

12.1 Vilkår for aksjonærrettigheter 

Det gjelder ingen særskilte vilkår for utøvelse av rettigheter som aksjeeier i MPI 
eller for registrering i aksjeeierregisteret til MPI, jf. allmennaksjeloven § 14-4 jf. 
§ 13-6 (1) nr. 4. 

12.2 Særlige retter og fordeler 

12.2.1 Det vil ikke tilfalle medlemmer av styret eller daglig leder hos noen av partene 
noen særlig rett eller fordel ved Fisjonen, jfr. allmennaksjeloven § 14-4 jf. 
§ 13-6 (1) nr. 6.  

12.2.2 Det foreligger ikke tegningsretter som nevnt i allmennaksjeloven § 11-1 eller 
andre særlige rettigheter i Schibsted, jf. allmennaksjeloven § 14-4, jf. § 13-6 (1) 
nr. 5. 

12.3 Utdelinger fra MPI 

Aksjekapitalen i MPI skal umiddelbart før Ikrafttredelsestidspunktet, og før 
ikrafttredelsen av fisjonen av Schibsted Multimedia AS, nedsettes til NOK 0 mot 
tilbakebetaling av innskutt kapital til Schibsted. For øvrig skal det før 
Ikrafttredelsestidspunktet ikke foretas noen utdelinger fra MPI, hverken i form av 
utbytte, konsernbidrag eller annet.   

12.4 Overføring av kontraktsforpliktelser 

Partene skal ta alle rimelige skritt for at ansvar overfor kontraktsmotparter blir 
bragt i overensstemmelse med den fordeling av forpliktelser mellom Schibsted-
selskaper og MPI-selskaper som følger av Fisjonsplanen og avtalte bestemmelser 
om tilknyttede transaksjoner som beskrevet i punkt 1.10 ovenfor. I den 
utstrekning dette medfører at det blir pådratt eksterne kostnader, skal disse 
kostnader fordeles i samsvar med bestemmelsene i punkt 12.7.  

12.5 Myndighets- og tredjepartssamtykker 

Dersom eiendeler, rettigheter eller forpliktelser ikke lar seg overføre i samsvar 
med bestemmelsene ovenfor som følge av at nødvendige myndighets- eller 
tredjepartssamtykker ikke er gitt, skal partene så vidt mulig inngå avtaler seg 
imellom som gir samme resultat som om eiendelen, rettigheten eller forpliktelsen 
var blitt overført som forutsatt. Dersom dette ikke er mulig, skal den 
verdioverføring dette eventuelt medfører, kompenseres i forholdet mellom 
Schibsted og MPI. 

12.6 Fordeling av konsernkostnader mellom Virkningstidspunktet og Ikraft-
tredelsestidspunktet 

Kostnader knyttet til Schibsteds konsernfunksjoner som pådras i perioden mellom 
Virkningstidspunktet og Ikrafttredelsestidspunktet og som etter etablert praksis 
har vært fordelt på virksomhetsområder, skal fordeles i samsvar med nevnte 
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praksis og eksisterende avtaler. 

12.7 Kostnader i forbindelse med Fisjonen 

Eksterne kostnader i forbindelse med Fisjonen og de tilknyttede transaksjoner som 
er beskrevet i punkt 1.10 ovenfor, herunder godtgjørelse og utgiftsdekning til 
rådgivere, skal fordeles med en halvpart på hver av Schibsted og MPI. Eksterne 
kostnader knyttet til ny merkevareprofil for MPI skal i sin helhet dekkes av MPI. 

12.8 Håndtering av krav 

Dersom en av partene mottar varsel om et mulig krav som etter bestemmelsene 
i Fisjonsplanen skal dekkes av den annen part, skal den part som mottar kravet 
uten ugrunnet opphold gi skriftlig varsel om forholdet til den annen part. Dersom 
den annen part erkjenner ansvar for det mulige kravet, skal denne parten ha rett 
til å forestå all videre håndtering av kravet overfor den som gjør kravet gjeldende. 

12.9 Ansvar for datterselskapers forpliktelser 

Hver part skal hefte som selvskyldnerkausjonister overfor den annen part og 
dennes datterselskaper for de forpliktelser som påhviler den førstnevnte parts 
datterselskaper i tilknytning til de transaksjoner som det er henvist til i punkt 1.10 
ovenfor. 

12.10 Regnskaps- og arkivmateriale 

Schibsted og MPI skal gi hverandre adgang til å kopiere alt regnskapsmateriale og 
annet arkivmateriale i den utstrekning den part som ikke har det i sin besittelse 
med rimelighet anmoder om slik kopiering av hensyn til sin regnskapsførsel, 
rettslige forpliktelser eller forretningsførsel for øvrig. 

12.11 Taushetsplikt 

Schibsted og MPI skal behandle all ikke-offentlig informasjon om den annen part 
og dens datterselskaper strengt konfidensielt. 

12.12 Fullmakt til å foreta endringer i Fisjonsplanen 

Styrene i Schibsted og MPI kan frem til tidspunktet for innsendelse av melding til 
Foretaksregisteret om gjennomføring av Fisjonen, foreta mindre endringer i 
Fisjonsplanen dersom dette anses nødvendig eller ønskelig.  

12.13 Tvister 

Eventuelle tvister mellom Schibsted og MPI i forbindelse med Fisjonsplanen skal 
avgjøres ved voldgift i Oslo.  

 

  



 

Side 11 av 13 

VEDLEGG 

Vedlegg 1:  Oversikt over Schibsted-selskaper og MPI-selskaper 

Vedlegg 2: Ansatte som går over til MPI ved Fisjonen   

Vedlegg 3: Gjeldende vedtekter for Schibsted og MPI 

Vedlegg 4:  Foreslåtte nye vedtekter for Schibsted og MPI etter Fisjonen 

Vedlegg 5:  Schibsteds årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2015, 2016 
og 2017, samt halvårsrapport per 30. juni 2018 og revidert mellombalanse 
per 31. oktober 2018 

Vedlegg 6:  MPIs årsregnskap for 2018 

Vedlegg 7:  Rapport om Fisjonen og dens betydning for de involverte selskaper 

Vedlegg 8:  Sakkyndig redegjørelse for Fisjonen for Schibsted  

Vedlegg 9:  Sakkyndig redegjørelse for Fisjonen for MPI 

 

 

 

 

 

  [Signaturside følger] 



[SIGNATURSIDE - FISJONSPLAN FOR FISJON AV SCHIBSTED ASA] 

Styret i Schibsted ASA 

1-1 7� � � ,! / ({;__,ltt1..-1Ll't_ lA.Xf't,) . .,A. 

Marianne Navicky Budnik 

ffe���
Finn Egil Vaga 

Orla Marie Noonan Boulman 

' , 

;' /' 

� Kristian st€

�(\�{},M �� 
Ingunn Saltbones 

� 
Vimard 




	1. Bakgrunn for fisjonen og fisjonens hovedinnhold
	1.1 Schibsted har i løpet av de siste to tiår gått fra å være et norsk avishus til å være et stort internasjonalt nettbasert mediekonsern. Schibsted har vist evne til å utvikle nye virksomheter med internasjonalt potensial på grunnlag av sine etablert...
	1.2 Etter en omfattende gjennomgang av selskapets strategi, har styret i Schibsted besluttet å foreslå for aksjonærene at selskapet deles i to selvstendige vekstorienterte børsnoterte selskaper ved at det etableres et eget konsern med MPI som morselsk...
	1.3 Delingen beskrevet i punkt 1.2 ovenfor vil bli gjennomført som en fisjon av Schibsted ("Fisjonen") med MPI som overtagende selskap.
	1.4 MPI er per i dag et heleid datterselskap av Schibsted som er stiftet med sikte på gjennomføring av Fisjonen og de tilknyttede transaksjoner som er beskrevet i punkt 1.10 nedenfor.
	1.5 I forbindelse med gjennomføringen av Fisjonen vil MPI bli notert på Oslo Børs. MPI vil ha en enkel styringsstruktur og være godt posisjonert for å delta i videre restrukturering av den internasjonale nettrubrikkbransjen.
	1.6 Schibsted vil umiddelbart etter Fisjonen eie 65 % både av A-aksjene og B-aksjene i MPI. Schibsted har som betydelig strategisk finansiell aksjonær til hensikt å bidra til MPIs videre utvikling som et selvstendig internasjonalt selskap.
	1.7 Schibsted-virksomheten omfatter i hovedsak følgende virksomheter:
	1.8 MPI-virksomheten omfatter i hovedsak følgende virksomheter:
	1.9 De selskapene som etter Fisjonen vil inngå i Schibsted-konsernet (hver et "Schibsted-selskap") og de selskapene som etter Fisjonen vil inngå i MPI-konsernet (hver et "MPI-selskap") fremgår av vedlegg 1.
	1.10 Før Fisjonen er det foretatt slike transaksjoner innad i Schibsted-konsernet som var nødvendige for at alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser som inngår i Schibsted-virksomheten vil ligge i Schibsted-selskaper, og at alle eiendeler, rettigh...
	1.11 For at Schibsted umiddelbart etter Fisjonen skal eie 65 % av aksjene i MPI, vil det før gjennomføring av Fisjonen bli gjennomført en fisjon av Schibsteds heleide datterselskap Schibsted Multimedia AS, org.nr. 977 049 881, med MPI som overtagende ...
	1.12 Ved gjennomføring av Fisjonen vil aksjonærene i Schibsted (med unntak av Schibsted selv) motta én aksje i MPI for hver aksje de eier i Schibsted. Vederlagsaksjene vil til sammen svare til 35 % av samtlige aksjer i MPI. Umiddelbart etter gjennomfø...

	2. Fisjonen
	2.1 Fisjonen gjennomføres i henhold til allmennaksjeloven kapittel 14 og reglene om skattefri fisjon i skatteloven kapittel 11. Fisjonen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser som primært knytter seg til MPI-virksomheten overføres...
	2.2 Ved Fisjonen nedsettes aksjekapitalen i Schibsted ved nedskriving av aksjenes pålydende verdi. Aksjonærene i Schibsted mottar vederlag i form av aksjer i MPI.
	2.3 Fisjonen er betinget av godkjennelse i Schibsteds og MPIs generalforsamlinger samt visse andre forhold som fremgår av punkt 9 nedenfor.

	3. Økonomisk virkningstidspunkt
	Overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Schibsted til MPI som ledd i Fisjonen skjer med økonomisk virkning fra og med 1. januar 2019 ("Virkningstidspunktet"), det vil si som om Fisjonen var blitt gjennomført på dette tidspunkt. Alle...

	4. Ikrafttredelse
	4.1 Når betingelsene i punkt 9 er oppfylt, skal MPI melde gjennomføringen av Fisjonen til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven § 14-8, jf. § 13-17. Fisjonen trer i kraft på det tidspunkt meldingen registreres i Foretaksregisteret ("Ikra...
	4.2 På Ikrafttredelsestidspunktet inntrer følgende virkninger av Fisjonen:

	5. Fordeling av eiendeler, rettigheter og forpliktelser
	5.1 Overføring av eiendeler og rettigheter
	5.2 Overføring av forpliktelser
	5.3 Overføring av avtaler
	5.4 Ansettelses- og pensjonsforhold
	5.4.1 Ved Fisjonen overføres ansettelsesforholdet til de personer som fremgår av vedlegg 2, til MPI.
	5.4.2 Ved Fisjonen overtar MPI alle opparbeidede og løpende forpliktelser, herunder forpliktelser i henhold til aksjespareprogram og aksjeinsentivprogram, overfor de ansatte som overføres til MPI i henhold til punkt 5.4.1 ovenfor, bortsett fra pensjon...

	5.5 Fisjonsfordring
	Ved Fisjonen etableres en fordring for Schibsted mot MPI på EUR 77 707 133,26. Fordringen skal forrentes med 0,75 % p.a. fra Virkningstidspunktet. Fordringen skal gjøres opp i sin helhet senest en måned etter Ikrafttredelsestidspunktet.

	6. Fisjonsvederlag
	6.1 Fisjonsvederlag til Schibsted aksjonærer
	Som fisjonsvederlag skal aksjonærene i Schibsted motta én A-aksje i MPI pålydende NOK 0,20 for hver A-aksje de eier i Schibsted og én B-aksje i MPI pålydende NOK 0,20 for hver B-aksje de eier i Schibsted.
	6.2 Egne aksjer
	Schibsted vil ikke motta fisjonsvederlag i forbindelse med Fisjonen.

	7. Generalforsamlingsgodkjennelse av Fisjonen
	7.1 Tidspunkt for generalforsamlingsbehandling
	Fisjonsplanen skal fremlegges for ekstraordinære generalforsamlinger i henholdsvis Schibsted og MPI på samme dag, foreløpig fastsatt til 25. februar 2019.

	7.2 Forslag til generalforsamlingsvedtak i Schibsted
	Styret i Schibsted foreslår at Schibsteds generalforsamling treffer følgende vedtak:
	7.3 Forslag til generalforsamlingsvedtak i MPI
	Styret i MPI foreslår at MPIs generalforsamling treffer følgende vedtak:

	8. Meldinger til Foretaksregisteret
	8.1 Fisjonsplanen skal meldes til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven § 14-4 jf. § 13-13 så snart som praktisk mulig etter at styrene i Schibsted og MPI har godkjent Fisjonsplanen.
	8.2 Generalforsamlingenes beslutning om å godkjenne Fisjonen skal meldes til Foretaksregisteret i henhold til allmennaksjeloven § 14-7, jf. § 13-14 så snart som praktisk mulig etter Fisjonsplanen er godkjent av generalforsamlingene.
	8.3 Gjennomføring av Fisjonen skal meldes til Foretaksregisteret i henhold til Fisjonsplanens punkt 4.1 ovenfor.

	9. Betingelser for gjennomføring av Fisjonen
	10. Regnskapsmessige forhold
	10.1 Fisjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet. Dette innebærer bl.a. at regnskapsførte verdier av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som går over til MPI i Fisjonen, videreføres i så vel selskaps- som konsernregnskapene til MPI.
	10.2 Fisjonen gjennomføres med regnskapsmessig virkning fra Virkningstidspunktet.

	11. Skattemessige forhold
	11.1 Fisjonen vil bli gjennomført som en skattefri fisjon etter skatteloven kapittel 11.
	11.2 Skatteposisjoner knyttet til eiendeler og gjeld i Schibsted samt samlesaldo i Schibsted fordeles i henhold til skatteloven § 11-8 (4).
	11.3 Inntektsfastsettelsen for Schibsted og MPI for 2019 skal foretas med virkning fra Virkningstidspunktet.
	11.4 I samsvar med skatteloven § 11-8 (1) er skatteposisjonene nominell og innbetalt aksjekapital (etter fradrag for egne aksjer) fordelt i samme forhold som Schibsteds nettoverdier i Fisjonen er fordelt mellom Schibsted og MPI (eksklusive den del av ...

	12. Diverse bestemmelser
	12.1 Vilkår for aksjonærrettigheter
	12.2 Særlige retter og fordeler
	12.2.1 Det vil ikke tilfalle medlemmer av styret eller daglig leder hos noen av partene noen særlig rett eller fordel ved Fisjonen, jfr. allmennaksjeloven § 14-4 jf. § 13-6 (1) nr. 6.
	12.2.2 Det foreligger ikke tegningsretter som nevnt i allmennaksjeloven § 11-1 eller andre særlige rettigheter i Schibsted, jf. allmennaksjeloven § 14-4, jf. § 13-6 (1) nr. 5.

	12.3 Utdelinger fra MPI
	Aksjekapitalen i MPI skal umiddelbart før Ikrafttredelsestidspunktet, og før ikrafttredelsen av fisjonen av Schibsted Multimedia AS, nedsettes til NOK 0 mot tilbakebetaling av innskutt kapital til Schibsted. For øvrig skal det før Ikrafttredelsestidsp...
	12.4 Overføring av kontraktsforpliktelser
	12.5 Myndighets- og tredjepartssamtykker
	Dersom eiendeler, rettigheter eller forpliktelser ikke lar seg overføre i samsvar med bestemmelsene ovenfor som følge av at nødvendige myndighets- eller tredjepartssamtykker ikke er gitt, skal partene så vidt mulig inngå avtaler seg imellom som gir sa...
	12.6 Fordeling av konsernkostnader mellom Virkningstidspunktet og Ikrafttredelsestidspunktet
	12.7 Kostnader i forbindelse med Fisjonen
	12.8 Håndtering av krav
	Dersom en av partene mottar varsel om et mulig krav som etter bestemmelsene i Fisjonsplanen skal dekkes av den annen part, skal den part som mottar kravet uten ugrunnet opphold gi skriftlig varsel om forholdet til den annen part. Dersom den annen part...
	12.9 Ansvar for datterselskapers forpliktelser
	12.10 Regnskaps- og arkivmateriale
	Schibsted og MPI skal gi hverandre adgang til å kopiere alt regnskapsmateriale og annet arkivmateriale i den utstrekning den part som ikke har det i sin besittelse med rimelighet anmoder om slik kopiering av hensyn til sin regnskapsførsel, rettslige f...
	12.11 Taushetsplikt
	12.12 Fullmakt til å foreta endringer i Fisjonsplanen
	Styrene i Schibsted og MPI kan frem til tidspunktet for innsendelse av melding til Foretaksregisteret om gjennomføring av Fisjonen, foreta mindre endringer i Fisjonsplanen dersom dette anses nødvendig eller ønskelig.
	12.13 Tvister
	Eventuelle tvister mellom Schibsted og MPI i forbindelse med Fisjonsplanen skal avgjøres ved voldgift i Oslo.


