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Schibsted-selskaper 

Schibsted ASA 

Schibsted Media AS 

Schibsted Norge AS 

Schibsted Sverige AB 

SPT Nordics Ltd 

Schibsted Tech Polska SP. Z.o.o (Poland) 

Schibsted Products & Technology AS (Norway) 

Schibsted Products & Technology AB (Sweden) 

Schibsted Marketplaces Sweden AB 

Blocket AB (Sweden) 

Blocket Växt AB (Sweden) 

FINN.no AS  

Personal Finance AS 

Lendo AS 

PENGER.NO AS 

Eiendomsprofil AS  

Livvin AS 

Sentinel Software AS 

Schibsted Vekst AS  

Kickback AS 

Let’s Deal AS  

Snapsale AS 

Polaris Media ASA 

Schibsted Eiendom AS 

Svanedamsveien 10 AS 

Verdens Gang AS 

VGTV AS 

Avisretur A/S  

E24 Dine Penger AS 

VG Partnerstudio AS 

Navnelapper AS  

Aftenposten AS 
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Edda Distribusjon AS  

Norsk Telegrambyrå AS  

Romerike Mediadistribusjon AS  

Mylder AS  

Bergens Tidende AS 

Stavanger Aftenblad AS 

Fædrelandsvennen AS 

Kristiansand Avis AS 

Schibsted Norge SMB AS 

Royal Innovation AS 

Vestnytt AS 

Forlaget Strilen AS 

Lokalavisene AS 

Askøyværingen AS 

Bygdanytt AS 

Lindesnes AS 

Søgne og Sogndalen Budstikke AS 

AS Farsund Aktieboktrykkeri  

Strandgaten og Eilertsbakken Eiendomsselskap AS 

Tvedestrand Risør Holding AS 

BetaVest AS 

Ilaks AS  

Midtsiden.no AS  

Schibsted Trykk AS 

Schibsted Trykk Oslo AS 

Kragerø Golfpark  

Schibsted Trykk Bergen AS 

Schibsted Distribusjon AS 

Schibsted Distribusjon Øst AS 

Schibsted Distribusjon Vest AS 

Helthjem Mediapost AS  

Helthjem Netthandel AS  

ZoopIt HoldCo AS  
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ZoopIt AS  

Distribution Innovation AS  

Morgenlevering AS 

Duplo Media AS 

Schibsted Eiendom Vest AS 

Stokkamyrveien 30 AS 

Janaflaten 24 AS 

Schibsted Norge Annonseproduksjon AS 

Aftonbladet Hierta AB 

Tidningsretur i Nyköping AB 

Beauty The You Way AB 

Svenska Dagbladet Holding AB  

Svenska Dagbladets AB 

A Perfect Guide Scandinavia AB 

HB Svenska Dagbladets AB & Co 

SvD Börspuls AB  

Pressens Morgontjänst AB 

Bring Citymail Stockholm AB  

Bring Citymail Stockholm KB  

Pressens Morgontjänst KB 

Bring Citymail Eken KB 

Svenska Dagbladets Annons AB 

Vinguiden Nordic AB  

Schibsted Media Bemanning AB 

Schibsted Sales and Inventory AB 

Schibsted Lifestyle Online AB 

Lajkat AB 

Viktklubbpunktse AB 

Politism AB  

TT Nyhetsbyrån AB  

Schibsted Tilväxtmedier AB 

Ahum AB  

Fronteer Solutions AB  
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Yepstr AB  

Poio AS (Norway)  

Hygglo AB  

IQ Marketplaces AB  

Finansportalen AB 

Bynk AB  

Hypoteket Bolån Sverige AB  

Our Interest Holding AB 

Mobilio Sweden AB 

TV.nu Sweden AB 

Omnipunktse AB 

Schibsted Tillväxtmedier Annonseförsäljning AB 

Personal Finance Sverige AB 

Lendo Aps (Denmark) 

Lendo AB 

Lendo OY (Finland) 

Lendo AT GmbH 

Kapaza Belgium NV (Belgium) 

Schibsted Fintech AB 

Mini Media Sweden  

Technocreative AB 

Kundkraft i Sverige AB 

Prisjakt Sverige AB 

Prisjakt Finland OY (Finland) 

PriceSpy Media Ltd (New Zeeland) 

Prisjakt Polen Sp z.o.o. (Poland) 

Prisjakt Norge AB 

Pricespy Ireland Ltd (Ireland) 

Pricespy Ltd (UK) 

Schibsted Market SAS (France) 

Lets Deal AB 

Lets Deal OY (Finland) 

ServiceFinder Sverige AB 
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Klart Vädertjänester AB 

Schibsted Personal Finance Bolån AB 

Riidr ApS (Denmark 

eEducation Albert AB  

European Factory Exchange AB 

Compricer AB 

Mötesplatsen i Norden AB  

GoodOnes Nordic AB  

SCM Suomi OY (Finland) 

Schibsted AG (Germany) 

Schibsted Media Group Switzerland AG (Switzerland) 

Schibsted Enterprise Technology AB (Sweden) 
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MPI-selskaper 

Schibsted Multimedia AS 

Schibsted Classified Media AS 

Schibsted Products and Technology Ltd (UK) 

Schibsted Marketplaces Products and Technology AB (Sweden) 

Schibsted Marketplaces Products and Technology AS (Norway) 

Schibsted Products & Technology SL (Spain) 

LeRouge AB 

SCM Ventures AB 

SCM Growth Partner AB (Sweden) 

SnT Classified ANS 

SnT Netherlands BV (NL) 

SnT Ventures AB (Sweden) 

Silver Brazil JVCO BV (NL)  

Bom Negócio Atividades de Internet Ltda (Brazil) 

SnT Spain Classificados Online S.L. (Spain) 

Yapo.cl SpA (Chile) 

Schibsted Marketplaces Invest AS 

702 Search BV (NL) 

703 Search BV (NL) 

Silver Indonesia JVCO BV (NL)  

PT Tokobagus (Indonesia) 

PT 701 Search (Indonesia) 

Finderly GmbH (Austria) 

Marketplaces Austria Holding AS 

Willhaben Internet Service GmbH&Co KG (Austria) 

Willhaben Internet Service GmbH (Austria) 

Car4You GmbH (Austria) 

AutoPro24 datenmanagement GmbH (Austria) 

Schibsted Classified Media Ireland Ltd (Ireland) 

Distilled SCH Ltd (Ireland)  

Distilled SCH Shared Services Ltd (Ireland) 

Distilled SCH Nominees Ltd (Ireland) 
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Daft Media Ltd (Ireland) 

Adverts Marketplace Ltd (Ireland) 

Done Deal Ltd (Ireland) 

Skupe Net Ltd (Ireland)  

Schibsted France SAS (France) 

SCM Local SASU (France) 

LBC France SASU (France) 

CityOne SAS (France) 

Schibsted Product & Tech France SASU (France) 

Schibsted Dèveloppement SASU (France) 

Younited SA (France)  

Kudoz SAS (France)  

MB Diffusion SAS (France) 

MB Diffusion Advertising Ltd (Ireland) 

Schibsted Classified Media N.V. (NL) 

Schibsted Spain SL (Spain) 

SCM Spain SL (Spain)  

Anuntis Chile S.A. (Chile)  

Habitaclia S.L.U. (Spain) 

Inmofusion S.L.U (Spain) 

ASM Clasificados de Mexico SA de CV (Mexico)  

Schibsted Iberica SL (Spain) 

SMG News & Publications SL  

Schibsted Classified Media Tunisia (Tunisia) 

Schibsted Classified Media Dominican Republic Srl (Dominican Republic) 

Hedbo Mag Brazil Holdings BV (NL) 

Editora Balcão Ltda (Brazil)  

Schibsted Classified Media Hugary Kft (Hungary) 

Editoria Urbana Ltda (Colombia)  

OOO Schibsted Classified Media LLC (Belarus) 

InfoBras Spain SL (Spain)  

Infojobs Brasil Atividas de Internet Ltda (Brazil) 

Subito.it Srl (Italy) 
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Schibsted Italy Business Srl (Italy) 

InfoJob Italia Srl (Italia) 

CustoJusto Unipessoal Ltd (Portugal) 

SCM Hellas MEPE (Greece) 

LeRouge Holding BV (NL) 

Avito SCM SARL (Morocco) 

Tripwell Sweden AB (under liquidation) (Sweden) 
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Vedlegg 2: Ansatte som går over til MPI ved Fisjonen   

 

- Rolv Erik Ryssdal 

 



 
 

 
VEDTEKTER  
SCHIBSTED ASA  
(Sist vedtatt endret 21. november 2017)  
 
§ 1  
Navn  
Selskapet er et allment aksjeselskap med navnet Schibsted ASA.  
 
§ 2  
Forretningskontor  
Selskapets forretningskontor er i Oslo.  
 
§ 3  
Formål  
Selskapets formål er informasjonsvirksomhet og beslektet næringsvirksomhet.  
Aksjonærene skal legge forholdene til rette slik at selskapet i sin informasjonsvirksomhet 
drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet og integritet. Kravet til 
redaksjonell frihet og integritet skal være retningsgivende for alle medier og utgivelser i 
Schibstedkonsernets norske og utenlandske virksomheter.  
 
§ 4  
Aksjekapital  
Aksjekapitalen er kr. 119 343 994,-, fordelt på 108 003 615 A-aksjer à kr. 0,50 og 130 684 
373 B-aksjer à kr. 0,50. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.  
Hver A-aksje vil gi rett til 10 stemmer på selskapets generalforsamling. Hver B-aksje vil gi 
rett til 1 stemme på selskapets generalforsamling. Utover dette gir A- og B-aksjene like 
rettigheter.  
 
§ 5  
Omsettelighet  
Selskapets aksjer er fritt omsettelige med de begrensninger som følger av § 6 nedenfor.  
 
§ 6  
Eierbegrensning og stemmerett  
Ingen aksjonær kan eie mer enn 30 % av aksjene eller stemme for mer enn 30 % av det 
samlede antall stemmer som kan avgis i henhold til selskapets vedtekter. Like med 
aksjonærens egne aksjer regnes her de aksjer som eies eller overtas av  
a) aksjonærens ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjonæren har felles 
husholdning med;  
b) selskap hvor aksjonæren har slik innflytelse som nevnt i allmennaksjelovens § 1-2;  
c) selskap innen samme konsern som aksjonæren, og  
d) noen som aksjonæren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av 
rettighetene som aksjonær.  
 
§ 7  
Vedtektsendringer  
Beslutning om endring av vedtektene fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning av 
mer enn (i) 3/4 av den aksjekapital som er representert på den aktuelle 
generalforsamlingen og (ii) 3/4 av de A-aksjene som er representert på den aktuelle 
generalforsamlingen.  
 
Første ledd gjelder tilsvarende for beslutning om, eller stemmegivning vedrørende:  
 
a) Endring av vedtektene i direkte eller indirekte eide datterselskaper eller salg av aksjer 
eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner, i slike datterselskaper 
til andre enn annet selskap i Schibstedkonsernet.  
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b) Overdragelse av utgivelsesrettighetene til Aftenposten og Verdens Gang til andre enn 
annet selskap i Schibstedkonsernet.  
 
Generalforsamlingen kan med flertall som nevnt i første ledd beslutte å gi styret fullmakt til 
å treffe avgjørelse i saker som nevnt i annet ledd a) og b).  
Styret påser at det i datterselskapers vedtekter inntas bestemmelser som er nødvendig for å 
sikre gjennomføringen av denne bestemmelsen. 
  
§ 8  
Styre  
Selskapets styre skal bestå av 6 til 11 medlemmer, samt varamedlemmer, etter 
generalforsamlingens nærmere beslutning. De ansatte i konsernet skal være representert i 
styret med det antall representanter som følger av gjeldende avtaler med selskapet. Det 
innebærer at de ansatte i konsernet skal ha 2 styremedlemmer når styret består av 6,7 eller 
8 medlemmer, og at de ansatte i konsernet skal ha 3 styremedlemmer når styret består av 
9, 10 eller 11 medlemmer.  
 
Aksjonær som eier 25 % eller mer av selskapets A-aksjer skal ha rett til å utpeke ett av de 
styremedlemmer som velges av aksjonærene. Styrets medlemmer velges for ett år om 
gangen. 
  
§ 9  
Firma  
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan 
meddele prokura.  
 
§ 10  
Generalforsamling  
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:  
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller 
dekning av årsunderskudd.  
 
2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse  
 
3. Valg av valgkomité når Valgkomiteen er på valg. Til Valgkomiteen skal velges 3 
medlemmer. Generalforsamlingen velger Valgkomiteens leder. Valgkomiteen velges for 2 år 
om gangen, og innstiller blant annet overfor generalforsamlingen på valg av aksjonærvalgte 
styremedlemmer og evt. varamedlemmer når disse er på valg, eller når det må foretas 
suppleringsvalg. Valgkomiteen skal så vidt mulig kunngjøre sine kandidatforslag i 
innkallingen til generalforsamlingen.  
 
Valgkomiteen foreslår honorar til styrets medlemmer overfor generalforsamlingen. Forslag 
til styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for 1 år av gangen regnet fra 
generalforsamlingen.  
 
Valgkomiteen kan forøvrig uttale seg om, og eventuelt fremme forslag overfor 
generalforsamlingen, i saker som angår styrets størrelse, sammensetning og arbeidsform, 
og kan uttale seg om forhold som angår selskapets forhold til revisor, herunder fremme 
forslag om valg av revisor og revisors honorarer.  
 
4. Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og evt. varamedlemmer som er på valg.  
 
5. Selskapet kan i innkalling til generalforsamling angi en frist for påmelding som ikke må 
utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen.  
 
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.  
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§11  
Elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere  
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort 
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at 
dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal 
inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å 
få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.  
 

***** 



§1

Selskapets foretaksnavn er SCM The name of the company is SCM 
International Holding ASA. Selskapet er et International Holding ASA. The company is 
allmennaksjeselskap. a public limited liability company. 

§2 §2

Selskapets forretningskontor er 
kommune. 

Oslo The company has its registered office in the 
municipality of Oslo. 

§3

Selskapets virksomhet er investering i 
aksjer og andre eierandeler i andre 
selskaper og foretak samt all virksomhet 
som hermed star i forbindelse. 

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000 
fordelt pa 1 000 000 aksjer, hver 
palydende NOK 1. Aksjene skal vcere 
registrert i et verdipapirregister. 

§5

Selskapets styre skal besta av minimum 3 
og maksimum 11 medlemmer. Selskapets 
firma tegnes av styrets medlemmer hver 
for seg. Styret kan tildele prokura. 

§6

Den ordincere generalforsamling skal 
behandle og avgj0re: 

§3

The business of the company is investment 
in shares and other ownership interests in 
other companies and undertakings, as well 
as all business related thereto. 

§4

The share capital of the company is 
NOK 1,000,000, divided into 1,000,000 
shares, each with a nominal value of 
NOK 1. The shares shall be registered in a 
securities register. 

§5

The board of directors of the company shall 
consist of a minimum of 3 and a maximum 
of 11 directors. Each director, acting 
individually, is entitled to sign on behalf of 
the company. The board of directors may 
grant procuration rights. 

§6

The annual general meeting shall assess 
and resolve: 

1. Godkjennelse av arsregnskapet og 1.
arsberetningen, herunder utdeling av
utbytte.

Approval of the annual accounts and 
the annual report, including 
distribution of dividends. 

1 

VEDTEKTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 
FOR 

SCM INTERNATIONAL HOLDING ASA
(9.november 2018) 

§1

Registrerte vedtekter



2. Andre saker som i henhold til loven 2. Oher matters that pursuant to the law 
or the articles of association fall 
within the competence of the general 
meeting.

eller vedtektene h0rer under 
generalforsamlingen.



VEDTEKTER/ARTICLES OF ASSOCIATION 

FOR 

MARKETPLACES INTERNATIONAL ASA 
(sist endret 21. januar 2019) 

§ 1 § 1

Selskapeter er et allmennaksjeselskap med 
navnet Marketplaces International ASA. 

The company is a public limited company and 
the name is Marketplaces International ASA. 

§ 2 § 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo 
kommune. 

The company’s registered and business office is 
in the municipality of Oslo. 

§ 3 § 3

Selskapets virksomhet er investering i aksjer og 
andre eierandeler i andre selskaper og foretak 
samt all virksomhet som hermed står i 

forbindelse. 

The business of the company is investment in 
shares and other ownership interests in other 
companies and undertakings, as well as all 

business related thereto. 

§ 4 § 4

Selskapets aksjekapital er kr. 1 000 000, fordelt 
på 1 000 000 aksjer à kr. 1. Selskapets aksjer 

skal være registrert i et verdipapirregister. 

The share capital of the company is 
NOK 1,000,000, divided into 1,000,000 shares 

having a nominal value of NOK 1. The shares 
shall be registered with a securities register. 

§ 5 § 5

Selskapets styre skal bestå av minimum 3 og 
maksimum 11 medlemmer. Selskapets firma 
tegnes av styrets medlemmer hver for seg. Styret 
kan tildele prokura. 

The board of directors of the company shall 
consist of a minimum of 3 and a maximum of 11 
directors. Each director, acting individually, is 
entitled to sign on behalf of the company. The 
board of directors may grant procuration rights. 

§ 6 § 6

Den ordinære generalforsamling skal behandle og 

avgjøre: 

1. Godkjennelse av årsregnskapet og
årsberetningen, herunder utdeling av
utbytte.

2. Andre saker som i henhold til loven eller
vedtektene hører under

generalforsamlingen.

The annual general meeting shall assess and 

resolve: 

1. Approval of the annual accounts and the
annual report, including distribution of
dividends.

2. Other matters that pursuant to the law or
the articles of association fall within the

competence of the general meeting.

Gjeldende vedtekter, under registrering



VEDTEKTER  
Marketplaces International ASA  
(Sist vedtatt endret 25. februar 2019) 

§ 1
Navn
Selskapet er et allmennaksjeselskap med navnet Marketplaces International ASA.

§ 2
Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3
Virksomhet
Selskapets virksomhet er å drive digitale markedsplasser og annen virksomhet som står i
forbindelse med dette. Selskapets virksomhet kan drives gjennom deltagelse i andre
selskaper.

§ 4
Aksjekapital
Aksjekapitalen er kr. 88 549 225,60, fordelt på 200 102 292 A-aksjer à kr. 0,20 og
242 643 836 B-aksjer à kr. 0,20. Selskapets aksjer skal være registrert i et
verdipapirregister.

Hver A-aksje gir rett til 10 stemmer på selskapets generalforsamling. Hver B-aksje gir rett 
til 1 stemme på selskapets generalforsamling. Utover dette gir A- og B-aksjene like 
rettigheter.  

§ 5
Omsettelighet
Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

§ 6
Styre
Selskapets styre skal bestå av 5 til 11 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere
beslutning.

§ 8
Firma
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele
prokura.

§ 9
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller
dekning av årsunderskudd.

2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse

3. Valg av valgkomité når valgkomiteen er på valg. Til valgkomiteen skal velges 2-3
medlemmer. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder. Valgkomiteen velges for 2 år
om gangen og innstiller blant annet overfor generalforsamlingen på valg av aksjonærvalgte

Vedtekter umiddelbart forut for fisjonen
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styremedlemmer når disse er på valg, eller når det må foretas suppleringsvalg. Valgkomiteen 
skal så vidt mulig kunngjøre sine kandidatforslag i innkallingen til generalforsamlingen.  
 
Valgkomiteen foreslår honorar til styrets medlemmer overfor generalforsamlingen. Forslag til 
styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for 1 år av gangen regnet fra generalforsamlingen.  
 
Valgkomiteen kan forøvrig uttale seg om, og eventuelt fremme forslag overfor, 
generalforsamlingen i saker som angår styrets størrelse, sammensetning og arbeidsform, og 
kan uttale seg om forhold som angår selskapets forhold til revisor, herunder fremme forslag 
om valg av revisor og revisors honorarer.  
 
4. Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer som er på valg.  
 
5. Selskapet kan i innkalling til generalforsamling angi en frist for påmelding som ikke må 
utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen.  
 
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.  
 
§10  
Elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere  
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort 
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at 
dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal 
inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å 
få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.  
 



VEDTEKTER  
SCHIBSTED ASA  
(Sist vedtatt endret 25. februar 2019) 

§ 1
Navn
Selskapet er et allment aksjeselskap med navnet Schibsted ASA.

§ 2
Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3
Formål
Selskapets formål er informasjonsvirksomhet og beslektet næringsvirksomhet.
Aksjonærene skal legge forholdene til rette slik at selskapet i sin informasjonsvirksomhet
drives på en måte som fullt ut sikrer den redaksjonelle frihet og integritet. Kravet til
redaksjonell frihet og integritet skal være retningsgivende for alle medier og utgivelser i
Schibstedkonsernets norske og utenlandske virksomheter.

§ 4
Aksjekapital
Aksjekapitalen er kr. 90 462 747,452, fordelt på 108 003 615 A-aksjer à kr. 0,379 og
130 684 373 B-aksjer à kr. 0,379. Selskapets aksjer skal være registrert i
Verdipapirsentralen.
Hver A-aksje vil gi rett til 10 stemmer på selskapets generalforsamling. Hver B-aksje vil gi
rett til 1 stemme på selskapets generalforsamling. Utover dette gir A- og B-aksjene like
rettigheter.

§ 5
Omsettelighet
Selskapets aksjer er fritt omsettelige med de begrensninger som følger av § 6 nedenfor.

§ 6
Eierbegrensning og stemmerett
Ingen aksjonær kan eie mer enn 30 % av aksjene eller stemme for mer enn 30 % av det
samlede antall stemmer som kan avgis i henhold til selskapets vedtekter. Like med
aksjonærens egne aksjer regnes her de aksjer som eies eller overtas av
a) aksjonærens ektefelle, mindreårige barn eller personer som aksjonæren har felles
husholdning med;
b) selskap hvor aksjonæren har slik innflytelse som nevnt i allmennaksjelovens § 1-2;
c) selskap innen samme konsern som aksjonæren, og
d) noen som aksjonæren har forpliktende samarbeid med når det gjelder å gjøre bruk av
rettighetene som aksjonær.

§ 7
Vedtektsendringer
Beslutning om endring av vedtektene fattes av generalforsamlingen og krever tilslutning av
mer enn (i) 3/4 av den aksjekapital som er representert på den aktuelle
generalforsamlingen og (ii) 3/4 av de A-aksjene som er representert på den aktuelle
generalforsamlingen.

Første ledd gjelder tilsvarende for beslutning om, eller stemmegivning vedrørende: 

Foreslåtte nye vedtekter
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a) Endring av vedtektene i direkte eller indirekte eide datterselskaper eller salg av aksjer 
eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner, i slike datterselskaper 
til andre enn annet selskap i Schibstedkonsernet.  
 
b) Overdragelse av utgivelsesrettighetene til Aftenposten og Verdens Gang til andre enn 
annet selskap i Schibstedkonsernet.  
 
Generalforsamlingen kan med flertall som nevnt i første ledd beslutte å gi styret fullmakt til 
å treffe avgjørelse i saker som nevnt i annet ledd a) og b).  
Styret påser at det i datterselskapers vedtekter inntas bestemmelser som er nødvendig for å 
sikre gjennomføringen av denne bestemmelsen. 
  
§ 8  
Styre  
Selskapets styre skal bestå av 6 til 11 medlemmer, samt varamedlemmer, etter 
generalforsamlingens nærmere beslutning. De ansatte i konsernet skal være representert i 
styret med det antall representanter som følger av gjeldende avtaler med selskapet. Det 
innebærer at de ansatte i konsernet skal ha 2 styremedlemmer når styret består av 6,7 eller 
8 medlemmer, og at de ansatte i konsernet skal ha 3 styremedlemmer når styret består av 
9, 10 eller 11 medlemmer.  
 
Aksjonær som eier 25 % eller mer av selskapets A-aksjer skal ha rett til å utpeke ett av de 
styremedlemmer som velges av aksjonærene. Styrets medlemmer velges for ett år om 
gangen. 
  
§ 9  
Firma  
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan 
meddele prokura.  
 
§ 10  
Generalforsamling  
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:  
1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller 
dekning av årsunderskudd.  
 
2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse  
 
3. Valg av valgkomité når Valgkomiteen er på valg. Til Valgkomiteen skal velges 3 
medlemmer. Generalforsamlingen velger Valgkomiteens leder. Valgkomiteen velges for 2 år 
om gangen, og innstiller blant annet overfor generalforsamlingen på valg av aksjonærvalgte 
styremedlemmer og evt. varamedlemmer når disse er på valg, eller når det må foretas 
suppleringsvalg. Valgkomiteen skal så vidt mulig kunngjøre sine kandidatforslag i 
innkallingen til generalforsamlingen.  
 
Valgkomiteen foreslår honorar til styrets medlemmer overfor generalforsamlingen. Forslag 
til styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for 1 år av gangen regnet fra 
generalforsamlingen.  
 
Valgkomiteen kan forøvrig uttale seg om, og eventuelt fremme forslag overfor 
generalforsamlingen, i saker som angår styrets størrelse, sammensetning og arbeidsform, 
og kan uttale seg om forhold som angår selskapets forhold til revisor, herunder fremme 
forslag om valg av revisor og revisors honorarer.  
 
4. Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og evt. varamedlemmer som er på valg.  
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5. Selskapet kan i innkalling til generalforsamling angi en frist for påmelding som ikke må 
utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen.  
 
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.  
 
§11  
Elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere  
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort 
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at 
dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal 
inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å 
få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.  
 

***** 



VEDTEKTER  
Marketplaces International ASA  
(Sist vedtatt endret 25. februar 2019) 

§ 1
Navn
Selskapet er et allmennaksjeselskap med navnet Marketplaces International ASA.

§ 2
Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3
Virksomhet
Selskapets virksomheter å drive digitale markedsplasser og annen virksomhet som står i
forbindelse med dette. Selskapets virksomhet kan drives gjennom deltagelse i andre
selskaper.

§ 4
Aksjekapital
Aksjekapitalen er kr. 136 229 577,80, fordelt på 307 849 680 A-aksjer à kr. 0,20 og
373 298 209 B-aksjer à kr. 0,20. Selskapets aksjer skal være registrert i et
verdipapirregister.

Hver A-aksje gir rett til 10 stemmer på selskapets generalforsamling. Hver B-aksje gir rett 
til 1 stemme på selskapets generalforsamling. Utover dette gir A- og B-aksjene like 
rettigheter.  

§ 5
Omsettelighet
Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

§ 6
Styre
Selskapets styre skal bestå av 5 til 11 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere
beslutning.

§ 7
Firma
Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele
prokura.

§ 8
Generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

1. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse, herunder anvendelse av årsoverskudd eller
dekning av årsunderskudd.

2. Fastsettelse av konsernresultatregnskap og konsernbalanse

3. Valg av valgkomité når valgkomiteen er på valg. Til valgkomiteen skal velges 2-3
medlemmer. Generalforsamlingen velger valgkomiteens leder. Valgkomiteen velges for 2 år
om gangen og innstiller blant annet overfor generalforsamlingen på valg av aksjonærvalgte

Foreslåtte nye vedtekter
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styremedlemmer når disse er på valg, eller når det må foretas suppleringsvalg. Valgkomiteen 
skal så vidt mulig kunngjøre sine kandidatforslag i innkallingen til generalforsamlingen.  
 
Valgkomiteen foreslår honorar til styrets medlemmer overfor generalforsamlingen. Forslag til 
styrehonorar skal fremmes forskuddsvis for 1 år av gangen regnet fra generalforsamlingen.  
 
Valgkomiteen kan forøvrig uttale seg om og eventuelt fremme forslag overfor 
generalforsamlingen i saker som angår styrets størrelse, sammensetning og arbeidsform, og 
kan uttale seg om forhold som angår selskapets forhold til revisor, herunder fremme forslag 
om valg av revisor og revisors honorarer.  
 
4. Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer som er på valg.  
 
5. Selskapet kan i innkalling til generalforsamling angi en frist for påmelding som ikke må 
utløpe tidligere enn 5 dager før generalforsamlingen.  
 
6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.  
 
§9  
Elektronisk kommunikasjon med aksjeeiere  
Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort 
tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at 
dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal 
inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å 
få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.  
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JANUARY-MARCH 2018 
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JANUARY-JUNE 2017 

 

 

JANUARY-SEPTEMBER 2017 
 

 

 

JANUARY-MARCH 2018 



Schibsted’s positive development continued in Q2, with an all-
time high EBITDA result of NOK 895 million; 29% higher than 
in the same period last year. At the same time, we reduced our 
capital investments and increased our cash flow. 

We continued to grow our Marketplaces division as planned, 
and the revenue was 16 percent higher than in Q2 last year, 
adjusted for currency fluctuations. The EBITDA of the division 
increased by 33 percent. Professional verticals are the main 
growth drivers, and our key markets France, Norway, Spain and 
Brazil all contributed well to the achievement. The losses of our 
investment phase operations decreased considerably. 

In our Publishing business, the digital revenues continued to 
grow well in Q2. This is driven by both digital advertising and 
growth in digital subscriptions. Editorial products with high 
quality and important contribution to society combined with a 
healthy, sustainable financial development is the priority for the 
publishing division. A continued high pace of innovation and 
digital product development is essential to secure long term 
viable and profitable business models. 

Schibsted Growth has developed into an important value driver 
for Schibsted. The most significant asset is the personal finance 
company Lendo, which continues to grow well, and had an 
EBITDA margin of 41 percent in Q2. We see an exciting 
potential for Lendo also outside the current geographies. 

In all our operations we continued to strengthen our product and 
tech efforts to speed up the development and streamline 
coordination of the initiatives. The organizational adjustment 
that we announced late last year is completed, which means 
that we will be able to realize scale benefits and at the same 
time move swiftly in order to adapt rapidly to market demand 
and take advantage of local opportunities. 

 

  

 

 

 

 

 

 

ROLV ERIK RYSSDAL 
CEO 

  

COMMENTS FROM THE CEO 
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SCHIBSTED MEDIA GROUP – HIGHLIGHTS 
Alternative performance measures (APM) used in this report are described and presented in the section Definitions and 

reconciliations at the end of the report. 

 

KEY FIGURES FOR SCHIBSTED MEDIA GROUP 

 
Note: The effect of new revenue recognition in IFRS 15 implementation on Operating revenues and EBITDA for Group is           

NOK -8 million in Q2. Adjusted for this effect, Group revenues is 4,610 million, adjusted EBITDA is NOK 904 million.  

   

HIGHLIGHTS OF Q2 2018 

◼ Marketplaces: Revenues continue to grow, and profits increase 
◼ Revenues up 16%*; EBITDA margin up 5%-points to 35%* 
◼ France, Spain, Norway and Brazil with strong development in Q2.  
◼ Lower margin in France due to acquisitions and increased marketing – Leboncoin.fr EBITDA margin in Q2 

58 percent 
◼ Investment phase losses are declining 

◼ Publishing: Digital continues to grow 
◼ Stable revenue development with solid digital growth and 8% EBITDA margin  

◼ Schibsted Growth: Continues to expand  

◼ Revenues up 12% to NOK 455 million. EBITDA margin increased to 26%.  
◼ Lendo is growing well, looking into new market opportunities 

 
*) Including proportionate share of JVs, adjusted for currency  

(NOK million) Year

yoy % 2017 2018 SCHIBSTED MEDIA GROUP 2018 2017 2017

6 % 4,327  4,602  Operating revenues 8,959   8,327   16,943 

29 % 694     895     EBITDA 1,506   1,128   2,606   

16 % 19 % EBITDA margin 17 % 14 % 15 %
38 % (182)   (113)   EBITDA Investment phase -256    -411    -676    
15 % 877     1,008  EBITDA excl. Investment phase 1,762   1,539   3,282   

21 % 23 % EBITDA margin excl. Investment phase 20 % 19 % 20 %

-65 % 1,805  623     Operating profit (loss) - EBIT 1,040   2,033   3,315   
-77 % 1,383  315     Profit (loss) 484      1,426   2,186   
-80 % 6.07    1.24    Earnings per share (EPS) 1.90     6.20     9.36     
84 % 0.96    1.76    Adjusted earnings per share (EPS) 2.48     1.10     3.43     
-7 % 215     200     CAPEX 372      413      865      

Operating revenues - segments

15 % 1,932  2,214  Marketplaces 4,224 3,653 7,512
0 % 2,084  2,083  Publishing 4,107 4,048 8,160

-3 % 470     455     Schibsted Growth 911 906 1,835
56 % 119     186     Other and headquarters 371 229 568

-20 % (279)   (336)   Eliminations -653 -509 -1,133 
6 % 4,327  4,602  Group 8,959 8,327 16,943

EBITDA - segments

30 % 608     789     Marketplaces 1,391 1,018 2,297
-24 % 216     165     Publishing 277 373 795
44 % 84      121     Schibsted Growth 222 163 392
17 % (214)   (178)   Other and headquarters -385 -426 -879 
29 % 694     895     Group 1,506   1,128   2,606   

Second quarter First half year
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OPERATIONAL  

DEVELOPMENT 
 

MARKETPLACES 

 
The effect of new revenue recognition in IFRS 15 implementation on Operating 
revenues and EBITDA for Marketplaces is NOK -8 million in Q2. 
 

Operating revenues in Marketplaces grew 15 percent in Q2 
compared to Q2 last year. Including JVs, the growth rate was 
16 percent. Marketplaces including JVs, adjusted for currency 
effects and IFRS 15 implementation, grew 16 percent 
compared to Q2 last year. The revenue growth rate was 
driven by solid performance in core markets in France, 
Norway, Spain and Brazil. 

 

Developed phase 

France 

 
No effect from IFRS 15 implementation in Q2 

Operating revenues in France grew by 21 percent in Q2. The 
revenue growth was driven by positive results from 
monetization efforts in jobs and continued growth in the 
verticals real estate and motor. 

EBITDA-margin is down from Q2 last year due to diluting 
effect from acquired assets and higher marketing expenses 
compared to last year. Leboncoin.fr EBITDA margin was 58% 
in Q2. 

 

Norway 

 
Adjusted for IFRS 15 implementation revenue growth was 17%  

Operating revenues in Norway increased by 17 percent in Q2, 
adjusted for IFRS 15-implementation. The growth rate was 
boosted by a strong start of the quarter as the effects of early 
Easter and the cold winter recovered. We continue to see a 
strong underlying development in the verticals jobs, cars and 
real estate. 

 

 

 

 

Spain 

 
No effect from IFRS 15 implementation in Q2 

Operating revenues in Spain increased by 17 percent in Q2. 
We continue to see a good underlying development in the 
verticals jobs and cars. In real estate, we see good growth in 
traffic and improved revenue growth. 

The EBITDA-margin in Spain is improved from last year due 
to limited growth in the cost base and good revenue growth. 

 

Sweden 

 
Adjusted for IFRS 15 implementation revenue decline was 4% 

Operating revenues in Sweden decreased by 4 percent in Q2, 
adjusted for IFRS 15-implementation. We continue to see a 
good underlying development in the jobs vertical while car 
revenues are stable from Q2 last year. Revenues from 
professional car customers increased, driven by premium 
products. Display advertising revenues continue to decrease, 
in June also slightly negatively affected by GDPR. 

The EBITDA-margin is down from last year due to lower 
revenues. 

Investment phase 

The Investment phase portfolio continued to develop strongly 
in Q2 both in terms of revenue and traffic growth. The 
consolidated, currency adjusted revenue growth was 25 
percent compared to Q2 2017. Including Joint Ventures, the 
revenue growth rate was 45 percent in Q2. 

The consolidated EBITDA of operations in Investment phase 
amounted to NOK -113 million in Q2 (-182 million). The 
negative EBITDA from Shpock was NOK -77 million in Q2  
(-132 million). In Q2, as in Q1, the EBITDA from JVs was 
positive due to positive contribution from OLX Brazil. The total 
Investment phase losses including proportionate share of JVs 
ended up at NOK -103 million, a 47 percent improvement from 
last year. 

 

Brazil 

OLX.com.br in Brazil, which is a 50 percent owned joint 
venture, was profitable in Q2 2018. This was due to limited 
cost increase and continued strong revenue growth. The 
revenue growth was mainly driven by professional revenues 
in classifieds, due to monetization efforts launched last year, 
with listing fees for car dealers and real estate agents. The 
EBITDA-margin in Brazil was 14 percent in Q2 2018, 
somewhat lower than Q1 2018 (18%) due to higher marketing 
expenses. 

(NOK million) Year

yoy % 2017 2018 MARKETPLACES 2018 2017 2017

15 % 1,932  2,214  Operating revenues 4,224  3,653  7,512  

46 % 83      121     Proportional revenues from JVs 227     158     358     
16 % 2,015  2,335  Operating revenues incl. JVs 4,450  3,811  7,870  

30 % 608     789     EBITDA 1,391  1,018  2,297  

14 % 816     931      - of which Developed phase 1,706  1,480  3,077  
38 % (182)   (113)    - of which Investment phase (256)   (411)   (676)    

31 % 36 % EBITDA-margin 33 % 28 % 31 %
>100 % (1)       18      Proportional EBITDA from JVs 34      (11)     (21)      

33 % 608     806     EBITDA incl. JVs 1,425  1,007  2,276  

14 % 826     939      - of which Developed phase 1,722  1,498  3,105  
47 % (193)   (103)    - of which Investment phase (238)   (439)   (725)    

Second quarter First half year

(EUR million) Year

yoy % 2017 2018 France  developed phase 2018 2017 2017

21 % 65      78      Operating revenues 152     127     259.8  
44 % 25      36      Operating expenses 68      49      107.3  
6 % 40      42      EBITDA 83      77      152.5  

61 % 54 % EBITDA-margin 55 % 61 % 59 %

First half yearSecond quarter

(NOK million) Year

yoy % 2017 2018 Norway developed phase 2018 2017 2017

16 % 435     503     Operating revenues 911     827     1,628  
11 % 242     268     Operating expenses 504     479     940      
21 % 193     235     EBITDA 407     347     688      

44 % 47 % EBITDA-margin 45 % 42 % 42 %

Second quarter First half year

(EUR million) Year

yoy % 2017 2018 Spain developed phase 2018 2017 2017

17 % 35      40      Operating revenues 78      67      138     
3 % 27      27      Operating expenses 56      54       103      

61 % 8        13      EBITDA 22      13       35       
23 % 32 % EBITDA-margin 29 % 19 % 25 %

First half yearSecond quarter

(SEK million) Year

yoy % 2017 2018 Sweden developed phase 2018 2017 2017

-5 % 277     264     Operating revenues 492     519     1,035  
1 % 124     125     Operating expenses 249     235     458      

-9 % 153     139     EBITDA 244     283     577      
55 % 53 % EBITDA-margin 49 % 55 % 56 %

First half yearSecond quarter
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PUBLISHING 

 
In Publishing, the online growth is offsetting the decline in 
print, delivering a flat revenue development in Q2. The 
EBITDA-margin is down from last year. 

 

VG (Verdens Gang) 

 
VG showed a solid revenue development in Q2 compared to 
Q2 last year. Online revenues continued to improve in Q2 
2018, with a growth of 18 percent, driven by advertising and 
strong traffic numbers during the FIFA World Cup.  

The number of subscribers to the premium digital subscription 
product VG+ was growing steady, and total subscriptions 
passed 154,000 in Q2.   

The EBITDA-margin is down from last year due to increased 
costs. 

 
Aftonbladet 

 
Aftonbladet revenues were down 8 percent compared to Q2 
2017 (-3% currency adjusted). Online revenues had a flat 
development in Q2, negatively affected by GDPR on digital 
advertising, while print revenues were down 15 percent in the 
quarter.  

Operating expenses are reduced from last year. EBITDA-
margin is down due to revenue decline. 

 
Subscription based newspapers 

 
In Subscription newspapers, operating revenues declined by 
2 percent in Q2 compared to last year. The positive trend in 
subscriptions, in particular in pure digital subscriptions, 
continued in Q2. Advertising revenues are declining as the 
negative trend in print continues. 

The EBITDA-margin is slightly down from last year. 

SCHIBSTED GROWTH 

 
Schibsted Growth consists of a portfolio of web-based growth 
companies, mainly in Norway and Sweden. Total revenue 
was down 3 percent in Q2 2018. Excluding Hitta (divested Q3 
2017), the growth rate was 12 percent.  

The EBITDA-margin improved from last year. 

 

Lendo 

 
Lendo Group is present in Sweden, Norway and Finland with 
services within consumer finance. Lendo is an important 
driver of the revenue and EBITDA growth in the Schibsted 
Growth segment. The growth rate of Lendo Group was 26 
percent compared to Q2 2017, driven by higher volumes.  

The EBITDA-margin improved from last year.   

 

  

(NOK million) Year

yoy % 2017 2018 PUBLISHING 2018 2017 2017

0 % 2,084  2,083  Operating revenues 4,107  4,048  8,160   
13 % 690     779      - online 1,494  1,314  2,734   
-6 % 1,394  1,304   - offline 2,612  2,734  5,427   
3 % 1,868  1,918  Operating expenses 3,829  3,675  7,365   

-24 % 216     165     EBITDA 277     373     795      
10 % 8 % EBITDA-margin 7 % 9 % 10 %

First half yearSecond quarter

(NOK million) Year

yoy % 2017 2018 VG (Verdens Gang) 2018 2017 2017

5 % 439     459     Operating revenues 902     870 1,746
18 % 216     255      - online 490     420 863
-9 % 224     204      - offline 413     450 882
7 % 352     377     Operating expenses 740     695 1,407

-6 % 87      82      EBITDA 162     176 339
20 % 18 % EBITDA-margin 18 % 20 % 19 %

First half yearSecond quarter

(NOK million) Year

yoy % 2017 2018 Aftonbladet 2018 2017 2017

-8 % 470     434     Operating revenues 848     889 1,830
1 % 226     228      - online 443     415 887

-15 % 244     206      - offline 405     474 943
-5 % 400     381     Operating expenses 760     787 1,568

-25 % 70      53      EBITDA 88      102 262
15 % 12 % EBITDA-margin 10 % 12 % 14 %

First half yearSecond quarter

(NOK million) Year

yoy % 2017 2018 Subscription newspapers 2018 2017 2017

-2 % 902     886     Operating revenues 1,745  1,769 3,525
9 % 211     230      - online 448     411 840

-5 % 691     656      - offline 1,297  1,358 2,685
1 % 819     825     Operating expenses 1,654  1,645 3,272

-27 % 83      61      EBITDA 91      124 253
9 % 7 % EBITDA-margin 5 % 7 % 7 %

First half yearSecond quarter

(NOK million) Year

yoy % 2017 2018 GROWTH 2018 2017 2017

-3 % 470     455     Operating revenues 911     906 1,835
-13 % 387     334     Operating expenses 689     743 1,443
44 % 84      121     EBITDA 222     163 392

18 % 27 % EBITDA-margin 24 % 18 % 21 %

First half yearSecond quarter

(NOK million) Year

yoy % 2017 2018 Lendo Group 2018 2017 2017

26 % 165     208     Operating revenues 423     312 704
18 % 104     124     Operating expenses 244     197 411
40 % 60      84      EBITDA 179     115 293

37 % 41 % EBITDA-margin 42 % 37 % 42 %

First half yearSecond quarter
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GROUP OVERVIEW 
PROFIT AND LOSS  

OPERATING PROFIT 

Group consolidated revenues increased 6 percent in Q2. 
Consolidated operating expenses increased by 2 percent in 
Q2 and consolidated Gross operating profit (EBITDA) 
increased by 29 percent.  

Share of profit (loss) of joint ventures and associates was 
improved to NOK 30 million (-11 million), positively affected 
by sale of operations in Thailand. Impairment loss in Q2 was 
NOK -125 million and is mainly related to refocusing of 
product development projects after reorganization of the 
product and technology organization last year. Other income 
and expenses in Q2 2018 was NOK -2 million (1.286 million). 
Note that Other income and expenses in Q2 2017 was 
positively affected by revaluation of Yapo in Chile and sale of 
assets in Asia. Impairment loss and Other income and 
expenses are disclosed in note 4 to the Condensed financial 
statements.  

Operating profit in Q2 2018 amounted to NOK 623 million 
(1,805 million). Please also refer to note 3 to the Condensed 
consolidated financial statements. 

NET PROFIT AND EARNINGS PER SHARE 

Net financial items are disclosed in note 5 to the Condensed 
financial statements. 

The underlying effective tax rate was stable around 30 
percent. The reported tax rate is 47 percent in the second 
quarter of 2018, compared to 20 percent in the same period 
in 2017. Generally, Schibsted reports a high effective tax rate 
which is primarily related to losses for which no deferred tax 
benefit is recognized. Reduced net investment spend through 
increased monetization and reduced marketing spend may 
reduce future effective tax rates.   

Basic earnings per share is NOK 1.24 compared to NOK 6.07 
in Q2 2017. Adjusted earnings per share is NOK 1.76 
compared to NOK 0.96 in Q2 2017. 

 

CASH FLOW AND CAPITAL FACTORS  

CASH FLOW 

Net cash flow from operating activities was NOK 885 million 
for the first half-year of 2018, compared to NOK 351 million 
for the first half-year of 2017. The increase is primarily related 
to increase in gross operating profit and reduced tax 
payments. 

Net cash outflows from investing activities was NOK 370 
million for the first half-year of 2018, compared to NOK 4,161 
million in the first half-year of 2017. The decrease is primarily 
related to reduction in acquisition and sales of subsidiaries, 
joint ventures and associates. Similarly, the change in net 
cash flow from financing activities, from a cash inflow of NOK 
3,018 million to a cash outflow of NOK 436 million, is primarily 
related to the financing of those investing activities. 

EQUITY AND DEBT 

The carrying amount of the Group’s assets decreased by NOK 
1,525 million to NOK 26,092 during the first half-year of 2018 
primarily from foreign currency translation. The Group’s net 

interest-bearing debt decreased by NOK 81 million to NOK 
2,533 million. The Group’s equity ratio was 54% at the end of 
the second quarter of 2018, compared to 55% at the end of 
2017. 

Schibsted ASA has a well-diversified loan portfolio with loans 
from both the Norwegian bond market and the Nordic 
Investment bank. In addition, Schibsted has a revolving credit 
facility of EUR 300 million which are not drawn. There are no 
changes to the loan portfolio during second quarter. The cash 
balance is higher than normal due to the B-share issue in Q4 
2017. 

 

IFRS 15 AND IFRS 16 IMPLEMENTATION 
As disclosed in note 1 to the condensed financial statements, 
Schibsted has implemented the accounting standard IFRS 15 
Revenue recognition from 1 January 2018. The application of 
the new accounting standard has reduced operating revenue 
and EBITDA in Q2 2018 by NOK 8 million in the Marketplaces 
division compared to what would have been reported under 
the formerly applicable accounting standards. Comparable 
figures for 2017 are not restated applying the new accounting 
standard. 

The reduction in revenue and EBITDA comes from certain 
classifieds revenues being recognized over a longer period 
than previously. As revenue is seasonally lower in March 
compared to June, the effect on Q2 revenues and EBITDA is 
negative. The effect in Q3 to Q4 is expected to be minor. 

Schibsted is going to adopt the new financial reporting 
standard for leasing, IFRS 16, from 1 January 2019. As 
disclosed in the Group’s annual financial statements for 2017, 

Schibsted reported operating lease expense of NOK 507 
million in 2017. The effect of the new standard will depend on 
the lease agreements actually in force on implementation. 
There may also be deviations in the contracts being included 
in operating leases in 2017 and those being included under 
the new standard, but the operating lease expense as 
reported in 2017 should provide a reasonable indication of the 
positive effect on EBITDA following the implementation of the 
new standard. Refer to Group’s annual financial statements 

for 2017 for further details. 
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DATA PRIVACY 
Schibsted is committed to be a trusted digital partner, 
contributing and sharing best practices within data privacy 
and security, creating intuitive and seamless solutions that 
empower our customers. We believe in being transparent in 
how we work, and have an ongoing dialogue with our 
customers about what they need. We also have a close 
dialogue with data protection and other relevant authorities, 
and engage in legislative processes both on a national and 
international level.  

Schibsted has spent considerable resources on 
implementation of EU’s General Data Protection Regulation 
(GDPR). GDPR involves major changes when it comes to 
user empowerment. Automated solutions and flexible user 
options will be an important part of meeting customer needs 
when it comes to data and privacy. Continuous feedback from 
users will be key in the development of our data and privacy 
solutions. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUTLOOK  
MARKETPLACES 
Schibsted sees continued revenue growth potential and 
inherent operational leverage for its portfolio of developed 
online classifieds sites, on the back of the strong brand 
positions and traffic leadership in a range of markets and 
verticals. On a medium- to long-term horizon, the target for 
annual revenue growth remains at 15-20 percent, driven by 
increased monetization – particularly within verticals – and 
structural growth in online markets.  

Our strategy of building online classifieds traffic and brand 
leadership positions will continue as long as it is considered 
to create long-term shareholder value. The positive trend in 
terms of profitability development in Brazil is expected to 
continue, and we expect OLX Brazil to grow well and show 
profitability in 2018. Full year investment phase losses are 
expected to be in the range EUR 40-50 million in 2018, 
compared to EUR 78 million in 2017. 

The reduction in investment phase losses are driven by all 
assets on the back of increased monetization combined with 
reduced need for extraordinary marketing spending. Several 
sites are approaching break-even in 2018, some assets have 
been divested in 2017 and the spending level in Shpock will 
be lower in 2018 compared with 2017. The exact level of the 
investment phase losses will, among other things, depend on 
the pace of monetization growth and the competitive situation 
in each market. 

Note that the investments are affecting profit and loss, and 
that the impact is split between consolidated companies 
(EBITDA) and joint ventures and associates.  

 

PUBLISHING 
The publishing operations of the media houses in Schibsted 
will continue the transformation into world-class digital media 
houses based on strong editorial products.  

Overall, the structural digital shift and the transformation 
process are expected to continue. Schibsted will remain 
focused on digital product development combined with cost 
adaptations, aimed at producing continued healthy cash flows 
and operating margins. With a continued weak trend for print 
advertising, some margin contraction is likely during 2018. We 
expect the EBITDA in Publishing in H2 2018 flat to around the 
same level as H1 2018. 

 

INVESTMENTS IN TECHNOLOGY AND  

ONLINE PRODUCT DEVELOPMENT 
Schibsted intends to leverage the strong local operations by 
utilizing the size of our international footprint by developing 
scalable components and over time converge towards 
common platforms. During 2018, the negative EBITDA of the 
HQ/Other segment, where the central product & tech 
resources are included, is expected to be stable or slightly 
reduced in 2018 compared to 2017. Correspondingly, the 
Group CAPEX is expected to be stable or slightly reduced in 
2018 compared to 2017. 
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CONDENSED CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS 

CONDENSED CONSOLIDATED INCOME STATEMENT  

 
 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  

 

Second quarter Year

2017 2018 2018 2017 2017

4,327         4,602         Operating revenues 8,959         8,327         16,943       

(110)          (101)          Raw materials and finished goods (203)          (217)          (432)          
(1,606)      (1,661)      Personnel expenses (3,366)      (3,152)      (6,317)      
(1,917)      (1,945)      Other operating expenses (3,884)      (3,830)      (7,588)      

694            895            Gross operating profit (loss) 1,506         1,128         2,606         

(156)          (175)          Depreciation and amortisation (347)          (301)          (634)          
(11)            30              Share of profit (loss) of joint ventures and associates 24              (69)            (113)          

(9)              (125)          Impairment loss (130)          (9)              (49)            
1,286         (2)              Other income and expenses (13)            1,283         1,505         

1,805         623            Operating profit (loss) 1,040         2,033         3,315         

(70)            (30)            Net financial items (58)            (82)            (171)          

1,735         593            Profit (loss) before taxes 982            1,952         3,144         

(352)          (277)          Taxes (497)          (526)          (958)          

1,383         315            Profit (loss) 484            1,426         2,186         

Profit (loss) attributable to:

10              20              Non-controlling interests 31              23              55              
1,373         295            Owners of the parent 454            1,403         2,130         

Earnings per share in NOK:

6.07           1.24           Basic 1.90           6.20           9.36           
6.06           1.24           Diluted  1.90           6.20           9.35           
0.96           1.76           Basic - adjusted 2.48           1.10           3.43           
0.96           1.76           Diluted - adjusted 2.48           1.10           3.43           

226,219    238,331    Weighted average number of shares outstanding (1,000) 238,276    226,148    227,529    
226,416    238,515    Weighted average number of shares outstanding  - diluted (1,000) 238,504    226,408    227,804    

First half-year

Second quarter Year

2017 2018 2018 2017 2017

1,383         315            Profit (loss) 484            1,426         2,186         

-                  -                  Remeasurements of defined benefit pension liabilities 0                 (7)              (333)          
-                  -                  Income tax relating to remeasurements of defined benefit pension liabilities (0)              2                 77              
-                  -                  Share of other comprehensive income of joint ventures and associates (2)              -                  (3)              

-                  -                  Items not to be reclassified subsequently to profit or loss (2)              (6)              (259)          

399            (579)          Exchange differences on translating foreign operations (1,146)      534            717            
(31)            27              Hedges of net investments in foreign operations 84              (38)            (55)            

7                 (6)              Income tax relating to hedges of net investments in foreign operations (19)            9                 13              
(5)              -                  Share of other comprehensive income of joint ventures and associates -                  (2)              (8)              

371            (558)          Items to be reclassified subsequently to profit or loss (1,082)      503            667            

371            (558)          Other comprehensive income (1,083)      497            408            

1,754         (243)          Comprehensive income (599)          1,923         2,593         

Comprehensive income attributable to:

19              15              Non-controlling interests 18              32              61              
1,735         (258)          Owners of the parent (617)          1,891         2,533         

First half-year
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  

 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS  

 

30 June 31 December

2018 2017

Intangible assets 16,284       16,983           
Property, plant and equipment and investment property 885            988                
Investments in joint ventures and associates 3,947         4,514             
Other non-current assets 373            364                
Non-current assets 21,488       22,850           

Trade receivables and other current assets 2,916         3,141             
Cash and cash equivalents 1,688         1,626             
Current assets 4,604         4,767             

Total assets 26,092       27,617           

Equity attributable to owners of the parent 13,730       14,793           
Non-controlling interests 272            261                
Equity 14,001       15,054           

Non-current interest-bearing borrowings 3,855         4,212             
Other non-current liabilities 2,376         2,586             
Non-current liabilities 6,231         6,798             

Current interest-bearing borrowings 366            28                   
Other current liabilities 5,494         5,736             
Current liabilities 5,860         5,764             

Total equity and liabilities 26,092       27,617           

Second quarter Year

2017 2018 2018 2017 2017

1,735         593            Profit (loss) before taxes 982            1,952             3,144         
165            300            Depreciation, amortisation and impairment losses 477            309                685            

13               4                 Net effect pension liabilities (66)            (74)                (91)            
30               (5)              Share of loss (profit) of joint ventures and associates, net of dividends received 1                 87                   134            

(347)          (217)          Taxes paid (411)          (525)              (828)          
(1,310)       0                 Sales losses (gains) non-current assets and other non-cash losses (gains) (7)              (1,310)           (1,697)       

(94)            (123)          Change in working capital and provisions (90)            (88)                (57)            
192            550            Net cash flow from operating activities 885            351                1,290         

(215)          (200)          Development and purchase of intangible assets and property, plant and equipment (372)          (413)              (865)          
(628)          0                 Acquistion of subsidiaries, net of cash acquired (8)              (1,094)           (1,279)       

4                 2                 Proceeds from sale of intangible assets and property, plant and equipment 14               8                     23               
172            -                  Proceeds from sale of subsidiaries, net of cash sold -                  172                380            

(2,820)       (27)            Net sale of (investment in) other shares (28)            (2,832)           (2,929)       
0                 14               Net change in other investments 24               (2)                  124            

(3,486)       (212)          Net cash flow from investing activities (370)          (4,161)           (4,546)       

(3,295)       338            Net cash flow before financing activities 515            (3,811)           (3,256)       

3,693         (8)              Net change in interest-bearing loans and borrowings (5)              3,685             1,772         
(217)          -                  Change in ownership interests in subsidiaries 13               (217)              (228)          

-                  -                  Capital increase -                  -                      2,491         
3                 2                 Net sale (purchase) of treasury shares 7                 8                     17               

(455)          (446)          Dividends paid (450)          (459)              (493)          
3,024         (451)          Net cash flow from financing activities (436)          3,018             3,558         

15               (5)              Effects of exchange rate changes on cash and cash equivalents (18)            18                   55               
(256)          (118)          Net increase (decrease) in cash and cash equivalents 62               (774)              357            

751            1,805         Cash and cash equivalents at start of period 1,626         1,268             1,268         
495            1,688         Cash and cash equivalents at end of period 1,688         495                1,626         

30 June
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CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  

  

Equity as at 1 January 2017 10,235       305            10,540       
Comprehensive income 2,533         61               2,593         
Transactions with the owners 2,025         (105)          1,921         

Capital increase 2,494        7                2,501        

Share-based payment 29              (0)              29              

Dividends paid to owners of the parent (396)         -                 (396)         

Dividends to non-controlling interests 12              (98)           (86)           

Change in treasury shares 17              -                 17              

Business combinations -                 7                7                

Loss of control of subsidiaries -                 (16)           (16)           

Changes in ownership of subsidiaries that do not result in a loss of control (127)         (5)              (132)         

Share of transactions with the owners of joint ventures and associates (5)              -                 (5)              

Equity as at 31 December 2017- as previously reported 14,793       261            15,054       

Change in accounting principle IFRS 2 (note 1) 13               -                  13               
Change in accounting principle IFRS 15 (note 1) (58)            (2)              (59)            
Equity as at 1 January 2018 14,749       260            15,008       

Comprehensive income (617)          18               (599)          
Transactions with the owners (402)          (6)              (408)          

Share-based payment 24              -                 24              

Dividends paid to owners of the parent (417)         -                 (417)         

Dividends to non-controlling interests -                 (33)           (33)           

Change in treasury shares 7                -                 7                

Business combinations -                 0                0                

Loss of control of subsidiaries -                 -                 -                 

Changes in ownership of subsidiaries that do not result in a loss of control (14)           27              13              

Share of transactions with the owners of joint ventures and associates (2)              -                 (2)              

Equity as at 30 June 2018 13,730       272            14,001       

Equity as at 1 January 2017 10,235       305            10,540       
Comprehensive income 1,891         32               1,923         
Transactions with the owners (488)          (80)            (568)          

Capital increase -                 7                7                

Share-based payment 25              -                 25              

Dividends paid to owners of the parent (396)         -                 (396)         

Dividends to non-controlling interests 12              (63)           (51)           

Change in treasury shares 8                -                 8                

Changes in ownership of subsidiaries that do not result in a loss of control (137)         (24)           (161)         

Equity as at 30 June 2017 11,638       257            11,895       

Equity attributable to 

owners of the parent

Non-controlling 

interests Equity
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NOTES 

NOTE 1 CORPORATE INFORMATION, BASIS OF 
PREPARATION AND CHANGES TO ACCOUNTING 
POLICIES 

The condensed consolidated interim financial statements 
comprise the Group and the Group’s interests in joint ventures 

and associates. The interim financial statements have been 
prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial 
Reporting.  

The interim financial statements are unaudited. All numbers 
are in NOK million unless otherwise stated. Tables may not 
summarize due to roundings. 

The accounting policies adopted in preparing the interim 
condensed financial statements are consistent with those 
followed in preparing the Group’s annual financial statements 

for 2017 except for the adoption of new standards and 
amendments to standards effective as of 1 January 2018 as 
disclosed below. 

 

IFRS 15 Revenue from contracts with customers 

Schibsted has implemented IFRS 15 Revenue from contracts 
with customers. IFRS 15 supersedes IAS 11 Construction 
contracts, IAS 18 Revenue and related interpretations and it 
applies to all revenue arising from contracts with customers, 
unless those contracts are in the scope of other standards. 
The new standard establishes a five-step model to account for 
revenue arising from contracts with customers. The core 
principle of the standard is that an entity shall recognise 
revenue to depict the transfer of promised goods or services 
to customers in an amount that reflects the consideration to 

which the entity expects to be entitled in exchange for those 
goods or services. 

The recognition of the majority of the revenue of Schibsted is 
not affected by the new standard. This applies to brand 
advertising revenues being recognised as the ads are 
displayed, subscription revenue recognised over the 
subscription period and casual sales recognised upon 
delivery. 

The policy change from the implementation of IFRS 15 that 
primarily affects Schibsted is related to the period over which 
certain revenue streams from online classifieds operations 
are recognised. Revenue from certain listing fees and 
premium products were up and until 31 December 2017 
recognised when the ad was initially displayed or when the 
premium products were initially activated. From 1 January 
2018 listing fees in contracts entitling the customer to have an 
ad displayed for a defined maximum period of time is 
recognised over that period, reflecting the normal pattern of 
views of such ads. Revenue from premium products that are 
active for a defined maximum period is recognised over that 
period. Revenue from other premium products benefiting the 
customer in a pattern similar to that of a listing fee is 
recognised over the applicable period similar to listing fees. 

The new standard is implemented retrospectively applying the 
modified retrospective method. The cumulative effect of 
initially applying IFRS 15 of NOK 59 million (net of related tax 
effect) is recognized as a reduction to the opening balance of 
equity at 1 January 2018. Below is presented the effects of 
applying IFRS 15 compared to the amounts that would have 
been reported applying the former accounting policies:

 
 

 

IFRS 9 Financial instruments 

Schibsted has implemented IFRS 9 Financial instruments 
which addresses classification, measurement and 
derecognition of financial assets and financial liabilities, and 
introduces new rules for hedge accounting and a new 
impairment model for financial assets. IFRS 9 Financial 

instruments replaces IAS 39 Financial instruments; 
recognition and measurement. The new standard is 
implemented retrospectively except for the requirements 
related to hedge accounting that are implemented 
prospectively. Comparative information is not restated. 

Statement of financial position

30 June

 2018

1 January

 2018

Decrease in Investments in joint ventures and associates (5)                       (5)                       
Decrease in total assets (5)                       (5)                       

Increase in Other current liabilities 101                     73                       
Decrease in Deferred tax liabilities (27)                     (19)                     
Decrease in Equity attributable to owners of the parent (76)                     (58)                     
Decrease in Non-controlling interests (3)                       (2)                       
Decrease in equity and liabilities (5)                       (5)                       

Income statement

Second 

quarter

2018

First 

half-year

2018

Decrease in Operating revenues (8)                       (30)                     
Decrease in Gross operating profit (loss) / Operating profit (loss) / Profit (loss) before taxes (8)                       (30)                     
Decrease in Taxes 2                         8                         
Decrease in Profit (loss) (6)                       (21)                     
Decrease in Profit (loss) attributable to non-controlling interests -                          (1)                       
Decrease in Profit (loss) attributable to owners of the parent (6)                       (20)                     
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The policy change from the implementation of IFRS 9 that is 
expected to affect Schibsted is related to the classification of 
equity instruments and the recognition of changes in fair value 
of such instruments. Up and until the end of 2017, the Group’s 

equity instruments have been classified as financial assets 
available-for-sale measured at fair value with changes in fair 
value recognised in other comprehensive income, except for 
impairment losses recognised in profit or loss. On 
derecognition, accumulated changes in the fair value 
recognised in other comprehensive income were reclassified 
to profit or loss. 

Under IFRS 9, equity instruments are measured at fair value 
with changes in fair value through profit or loss unless an 
irrevocable election is made at initial recognition to present 
subsequent changes in fair value in other comprehensive 
income. Such an election will be made on an instrument-by-
instrument basis. At 1 January 2018, Schibsted held equity 
instruments with a carrying amount of NOK 17 million, and all 
of these instruments were upon implementation of IFRS 9 
classified as financial instruments at fair value through other 
comprehensive income. Accumulated changes in the fair 
value of such equity instruments will not be reclassified to 
profit or loss on derecognition. 

 

IFRS 2 Share-based payment 

Schibsted has implemented amendments to IFRS 2 Share-
based Payment. The amendment relates to share-based 
payment transactions with a net settlement feature for 
withholding tax obligations. 

Up and until 31 December 2017, Schibsted has classified the 
component of a share-based payment transaction reflecting 
the obligation to pay tax withholdings on behalf of employees 
in cash to the tax authorities as a cash-settled share-based 
payment transaction. The component reflecting the obligation 
to issue equity instruments to the employee has been 
classified as an equity-settled share-based payment 
transaction. From 1 January 2018, if Schibsted is obligated by 
tax laws to make and settle tax withholdings for an employee’s 

tax obligation associated with a share-based payment 
transaction, the transaction is classified as an equity-settled 
share-based payment transaction in its entirety. 

In equity-settled share-based payment transactions, the 
services received are measured at grant date with reference 
to the fair value of the equity instruments granted. In cash-
settled share-based payment transactions, the services 
received are measured at fair value at the reporting date. The 
change in accounting policy will lead to reduced volatility in 
the share-based payment expense. 

The amendments to IFRS 2 are implemented prospectively. A 
payment liability of NOK 13 million recognised at 31 
December 2017 related to unvested share-based payment 
transactions is reclassified to equity at 1 January 2018. 

 

Standards not yet implemented 

Schibsted will implement IFRS 16 Leases from its mandatory 
date 1 January 2019. IFRS 16 will replace IAS 17 and sets out 
the principles for the recognition, measurement, presentation 
and disclosure of leases and requires lessees to account for 

all leases under a single on-balance sheet model recognising 
lease liabilities and related right-of-use assets. 

The implementation of IFRS 16 will have a significant effect 
on the Group’s income statement and statement of financial 

position, primarily related to leases of office space and other 
premises. Reference is made to note 2 in the annual report 
2017 for quantification of potential effects. 

Schibsted expects to apply the modified retrospective 
approach when implementing IFRS 16. Under this method, 
the cumulative effect of initially applying the standard will be 
recognised as an adjustment to equity at 1 January 2019 and 
comparable figures for 2018 will not be restated. Schibsted 
will provide information enabling users of the financial 
statements to bridge the reported 2019 and 2018 financial 
numbers. Under the modified retrospective approach, right-of-
use assets may at the implementation date be measured, on 
a lease-by-lease basis, at either an amount equal to the lease 
liability or at its carrying amount had IFRS 16 been applied 
since the commencement date of the lease. Schibsted 
expects to use both alternatives for its leases, with significant 
leases being measured using the latter alternative. For such 
significant leases, the right-of-use asset will be measured at 
an amount lower than the lease liability resulting in a decrease 
in reported equity. 

NOTE 2 CHANGES IN THE COMPOSITION OF THE 
GROUP  

Business combinations 2018 

During the first half-year of 2018, Schibsted has invested NOK 
8 million related to acquisition of businesses (business 
combinations). The amount comprises cash consideration 
transferred reduced by cash and cash equivalents of the 
acquiree. The purchase price is allocated primarily to 
intangible assets. 

Other changes in the composition of the Group 2018 

Schibsted has in the first half-year of 2018 received NOK 13 
million related to decreased ownership interests in 
subsidiaries. 

NOTE 3 OPERATING SEGMENT DISCLOSURES  

Schibsted's operating segments are Marketplaces, 
Publishing, Growth and Other/Headquarters. As a 
consequence of the new organisational model, operating 
segments were changed from 1 January 2018, and restated 
retrospectively to give comparable information.  

Marketplaces comprises online classified operations in 
Norway, Sweden, France and Spain as well as several other 
countries. 

Publishing comprises news operations in Norway and 
Sweden. 

Growth is a portfolio of web-based growth companies 
including Lendo, Prisjakt, Servicefinder, Mittanbud, Let's Deal 
and other companies. 

Other / Headquarters comprises operations not included in 
the other reported operating segments, including the Group's 
headquarter Schibsted ASA and centralised functions 
including Product and Technology.  
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Eliminations comprise intersegment sales. Transactions 
between operating segments are conducted on normal 
commercial terms.  

The operating segments corresponds to the management 
structure and the internal reporting to the Group's chief 
operating decision maker, defined as the CEO.  

Information about operating revenues and profit (loss) by 
operating segment: 

 
 

Operating revenues by category: 

 

Other / 

Second quarter 2018 Marketplaces Publishing Growth Headquarters Eliminations Total

Operating revenues from external customers 2,180           1,963           453               7                  -                  4,602            
Operating revenues from other segments 35                120              3                  179               (336)            0                  
Operating revenues 2,214           2,083           455               186               (336)            4,602            

Gross operating profit (loss) excl. Investment 901              165              121               (178)             -                  1,008            
Gross operating profit (loss) 789              165              121               (178)             -                  895              
Operating profit (loss) 735              125              88                (325)             -                  623              

First half-year 2018

Operating revenues from external customers 4,156           3,886           904               12                -                  8,959            
Operating revenues from other segments 68                220              6                  359               (653)            -                   
Operating revenues 4,224           4,107           911               371               (653)            8,959            

Gross operating profit (loss) excl. Investment 1,647           277              222               (385)             -                  1,762            
Gross operating profit (loss) 1,391           277              222               (385)             -                  1,506            
Operating profit (loss) 1,273           176              170               (579)             -                  1,040            

Second quarter 2017

Operating revenues from external customers 1,882           1,976           468               1                  -                  4,327            
Operating revenues from other segments 51                108              2                  118               (279)            0                  
Operating revenues 1,932           2,084           470               119               (279)            4,327            

Gross operating profit (loss) excl. Investment 791              216              84                (214)             -                  877              
Gross operating profit (loss) 608              216              84                (214)             -                  694              
Operating profit (loss) 1,810           147              51                (203)             -                  1,805            

First half-year 2017

Operating revenues from external customers 3,574           3,839           903               11                -                  8,327            
Operating revenues from other segments 79                209              3                  217               (509)            -                   
Operating revenues 3,653           4,048           906               229               (509)            8,327            

Gross operating profit (loss) excl. Investment 1,428           373              163               (426)             -                  1,539            
Gross operating profit (loss) 1,018           373              163               (426)             -                  1,128            
Operating profit (loss) 2,103           254              116               (441)             -                  2,033            

Year 2017

Operating revenues from external customers 7,349           7,735           1,828            31                -                  16,943          
Operating revenues from other segments 163              425              7                  537               (1,133)         -                   
Operating revenues 7,512           8,160           1,835            568               (1,133)         16,943          

Gross operating profit (loss) excl. Investment 2,973           795              392               (879)             -                  3,282            
Gross operating profit (loss) 2,297           795              392               (879)             -                  2,606            
Operating profit (loss) 3,279           615              509               (1,088)          -                  3,315            

Second quarter Year

2017 2018 2018 2017 2017

173            208            Circulation revenues online 412            334            709            
805            745            Circulation revenues offline 1,495         1,601         3,185         
983            1,021         1,953         1,865         3,809         
320            258            526            614            1,178         

1,444         1,712         Classifieds revenues 3,264         2,749         5,616         
601            659            Other operating revenues 1,310         1,163         2,447         

4,327         4,602         Operating revenues  8,959         8,327         16,943       

First half-year

Advertising revenues online
Advertising revenues offline
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NOTE 4 OTHER INCOME AND EXPENSES AND IMPAIRMENT LOSS 

 
Impairment loss of NOK -130 million consists primarily of impairment of internally generated intangible assets. 

NOTE 5 NET FINANCIAL ITEMS  

 
 

 
STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND CEO 
 

We confirm that, to the best of our knowledge, the condensed set of financial statements for the first half-year of 2018 has been 
prepared in accordance with IAS 34 Interim Financial Statements, as endorsed by the EU, and gives a true and fair view of the 
assets, liabilities, financial position and profit or loss of the company and the Group taken as a whole. 

To the best of our knowledge we confirm that the interim management report includes a fair review of important events during 
the accounting period, and their impact on the financial statements for the first half-year, together with a description of the 
principal risks and uncertainties that the company is facing during the next accounting period and any major transactions with 
related parties. 

 
 

 Oslo, 17 July 2018 
Schibsted ASA's Board of Directors 

 

Ole Jacob Sunde 
Chair 

Marianne Budnik Philippe Vimard 

Ingunn Saltbones Finn E. Våga Orla Noonan 

Birger Steen Eugénie van Wiechen Christian Ringnes 

Thorbjörn Ek Rolv Erik Ryssdal 
CEO 

 

  

Second quarter Year

2017 2018 2018 2017 2017

(16)            0                 Restructuring costs (17)            (16)            (170)          
821            -                  Gain (loss) on sale of subsidiaries, joint ventures and associates -                  821            1,066         

-                  (0)              7                 -                  -                  

490            -                  -                  490            506            
(1)              -                  Gain (loss) on amendment of pension plans -                  (1)              123            

0                 -                  Acquisition-related costs (0)              (3)              (8)              
(8)              (2)              Other (2)              (8)              (12)            

1,286         (2)              Total other income and expenses (13)            1,283         1,505         

Gain (loss) on sale of intangible assets, property, plant and equipment and investment property 
Gain from remeasurement of previously held equity interests in business combinations achieved 
in stages

First half-year

Second quarter Year

2017 2018 2018 2017 2017

(19)            (27)            Net interest income (expenses) (52)            (32)            (94)            
(48)            (4)              Net foreign exchange gain (loss) (4)              (42)            (60)            

(3)              0                 Net other financial income (expenses) (3)              (8)              (16)            
(70)            (30)            Net financial items (58)            (82)            (171)          

First half-year
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DEFINITIONS AND RECONCILIATIONS 
 

Schibsted’s financial information is prepared in accordance with international financial reporting standards (IFRS). In addition, the 
company presents alternative performance measures (APM). The APMs are regularly reviewed by management and their aim is 
to enhance stakeholders' understanding of the company's performance. APMs are calculated consistently over time and are based 
on financial data presented in accordance with IFRS and other operational data as described below: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Measure Description

EBITDA Gross operating profit (loss)

EBITDA margin Gross operating profit (loss) / Operating revenues

EBIT Operating profit (loss)

Revenues and operating expenses adjusted for currency fluctuations Growth rates adjusted for currency effects are calculated using the same 
foreign exchange rates for the period last year and this year.

Adjusted for IFRS 15 implementation Effects from implementation of IFRS 15, see note 1.

Equity ratio Equity / Total assets

CAPEX Development and purchase of intangible assets and property, plant and 
equipment recognised in statement of financial position.

Earnings per share Profit (loss) attributable to owners of the parent / Average number of shares 
outstanding

Diluted earnings per share Profit (loss) attributable to owners of the parent / Average number of shares 
outstanding (diluted)

Marketplaces - Developed phase and Investment phase

Marketplaces - Developed phase

Consolidated subsidiaries Joint ventures and associates
France: Leboncoin, MB Diffusion, Kudoz and Avendrealouer Malaysia: Mudah (until Q2 2017)  
Norway: Finn Austria: Willhaben
Sweden: Blocket and Bytbil
Spain: Coches, FotoCasa, Vibbo, Milanuncios, InfoJobs, Habitaclia
Italy: Subito
Ireland: Daft, Done Deal and Adverts
Hungary: Hasznaltauto
Colombia: Fincaraiz

Marketplaces - Investment phase

Consolidated subsidiaries Joint ventures and associates
Finland: Tori Chile: Yapo (as 50% JV until Q2 2017)
Hungary: Jofogas Brazil: OLX (increased ownership from 25% to 50% from Q3 2017)
Italy: Infojobs Vietnam: Cho Tot (until Q2 2017)
Brazil: Infojobs Indonesia: OLX
Chile: Yapo (as subsidiary from Q3 2017) Thailand: Kaidee
Mexico: Segundamano Bangladesh: Ekhanei (until Q2 2017)
Belgium: Kapaza (until Q2 2017)
Belarus: Kufar 
Tunisia: Tayara
Morocco: Avito
Dominican Republic: Corotos 
Portugal: Custo Justo
Shpock in all markets: Austria, Germany, United Kingdom, 
Norway, Sweden and Italy

Operations in investment phase are defined as operations in growth phase with large investments in market positions, immature monetization rate and 
sustainable profitability has not been reached.
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Year

2017 2018 2018 2017 2017

4,213         4,462         Operating revenues excl. Investment phase 8,689         8,116             16,465       
114            140            Operating revenues Investment phase 269            211                 478            

4,327         4,602         Operating revenues 8,959         8,327             16,943       

877            1,008         EBITDA excl. Investment phase 1,762         1,539             3,282         
(182)          (113)          EBITDA Investment phase (256)          (411)              (676)          

694            895            Gross operating profit (loss) 1,506         1,128             2,606         

Year

2017 2018 Underlying tax rate 2018 2017 2017

1,735         593            Profit (loss) before taxes 982            1,952             3,144         
11              (30)            Share of profit (loss) of joint ventures and associates (24)            69                   113            

255            289            Other losses for which no deferred tax benefit is recognised 644            552                 1,000         
(763)          -                 Gain on sale and remeasurement of subsidiaries, joint ventures and associates -                 (763)              (1,023)      

-                 125            Impairment losses 130            -                      3                
1,238         977            "Adjusted" tax base 1,732         1,810             3,237         

352            277            Taxes 497            526                 958            
28.4 % 28.4 % Adjusted effective tax rate 28.7 % 29.1 % 29.6 %

30 June 31 December

Liquidity reserve 2018 2017

Cash and cash equivalents 1,688         1,626             
Unutilised drawing rights on credit facilities 2,853         2,952             
Liquidity reserve 4,541         4,578             

30 June 31 December

Net interest-bearing debt 2018 2017

Non-current interest-bearing borrowings 3,855         4,212             
Current interest-bearing borrowings 366            28                   
Cash and cash equivalents (1,688)      (1,626)           
Net interest-bearing debt 2,533         2,614             

Year

2017 2018 Earnings per share - adjusted 2018 2017 2017

1,373         295            Profit (loss) attributable to owners of the parent 454            1,403             2,130         
(1,286)      2                Other income and expenses 13              (1,283)           (1,505)      

9                125            Impairment loss 130            9                     49              

121            (2)              
Taxes and Non-controlling interests related to Other income and expenses and 
Impairment loss (5)              121                 106            

216            420            Profit (loss) attributable to owners of the parent - adjusted 591            249                 780            

0.96           1.76           Earnings per share – adjusted (NOK) 2.48           1.10                3.43           
0.96           1.76           Diluted earnings per share – adjusted (NOK) 2.48           1.10                3.43           

Year

2017 2018 Currency rates used when converting profit or loss 2018 2017 2017

0.9674       0.9246       Swedish krona (SEK) 0.9455       0.9564           0.9680       
9.3699       9.5541       Euro (EUR) 9.5931       9.1779           9.3301       

Second quarter

Second quarter

Second quarter

Second quarter

First half-year

First half-year

First half-year

Reconciliation of Operating revenues and EBITDA excl. Investment 

phase and in accordance with financial statements

First half-year
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Schibsted ASA 

Akersgata 55, 
P.O. Box 490 Sentrum 
NO-0105 Oslo 

 

Tel: +47 23 10 66 00 
Fax: +47 23 10 66 01 
E-mail: schibsted@schibsted.no 
www.schibsted.com 

 

 

Investor information: 
www.schibsted.com/ir 
 
 
 
 
 
 
 
 

Financial calendar 

 

Q2 report 2018 17 July 2018 

Q3 report 2018 26 October 2018 

For information regarding conferences, roadshows etc., please visit www.schibsted.com/en/ir/Financial-calendar/ 
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STATEMENT OF FINANCIAL POSITION

(NOK million)

ASSETS Note 31-Oct-18 31-Dec-17

Deferred tax assets 99                  91                  

Intangible assets 20                  22                  

Property, plant and equipment 4                     6                    

Investments in subsidiaries 22,391           20,113          

Investments in associates 128                128                

Other non-current assets 6,199             7,827            

Non-current assets 28,840           28,187          

Current assets 141                979                

Cash and cash equivalents 1,491             1,131            

Current assets 1,632             2,110            

Total assets 30,472          30,297         

EQUITY AND LIABILITIES

Share capital 119                119                

Other paid-in capital 6,725             6,689            

Retained earnings 9,864             9,414            

Equity 16,708           16,223          

Pension liabilities 258                279                

Other non-current liabilities 3,876             4,302            

Non-current liabilities 4,134             4,581            

Current liabilities 9,630             9,493            

Total equity and liabilities 30,472          30,297         

Significant accounting policies

The statement of financial position has been prepared in accordance with the Norwegian 

Accounting Act and Generally Accepted Accounting Principles in Norway.

For detailed information regarding accounting principles applied, please see the

annual report for 2017 (available on www.schibsted.com).

The balance sheet is prepared in connection with the proposed demerger of Schibsted ASA.
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Schibsted ASA

Revisors beretning til mellombalanse

Konklusjon

Vi har revidert mellombalansen for Schibsted ASA pr. 31.10.18 som viser en egenkapital på
kr 16 708 000 000. Mellombalansen består av balanse og beskrivelse av vesentlige anvendte
regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Mellombalansen er utarbeidet av styret ved anvendelse av
regnskapsprinsippene beskrevet i note til mellombalansen.

Etter vår mening gir mellombalansen i det alt vesentlige et uttrykk for selskapets finansielle stilling pr.
31.10.18 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 de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i avsnittet Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av mellombalansen. Vi er uavhengige av
selskapet i samsvar med de relevante etiske kravene i Norge knyttet til revisjon slik det kreves i lov og
forskrift. Vi har også overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Grunnlag for regnskapsavleggelse og begrensning av distribusjon

Vi gjør oppmerksom på note til mellombalansen, som beskriver grunnlaget for regnskapsavleggelsen.
Mellombalansen er utarbeidet for at Schibsted ASA skal gjennomføre en fisjon og anses derfor ikke å være
egnet for andre formål.

Ledelsens ansvar for mellombalansen

Ledelsen [styret] er ansvarlig for å utarbeide mellombalansen i samsvar med regnskapsprinsippene
beskrevet i note i mellombalansen og for slik intern kontroll som ledelsen 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 opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
mellombalansen med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet eller legge ned virksomheten,
eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av mellombalansen

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at mellombalansen som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller 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. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene
som brukerne foretar på grunnlag av mellombalansen.
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Revisors beretning til mellombalanse for Schibsted ASA

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:

► identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i mellombalansen, enten det skyldes misligheter eller
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 feil, siden misligheter kan
innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll;

► opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å konkludere særskilt på
selskapets interne kontroll;

► vurderer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende
noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige;

► konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede
revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape
betydelig tvil om selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det foreligger vesentlig usikkerhet,
kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i mellombalansen.
Hvis slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, må vi modifisere vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på
revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan
imidlertid medføre at selskapets evne til fortsatt drift ikke lenger er til stede;

► evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i mellombalansen inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt mellombalansen gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll, blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen, tidspunktet for vårt revisjonsarbeid og eventuelle vesentlige funn i vår revisjon,
herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom vårt arbeid.

Vi avgir årlig en uttalelse til styret om at vi har etterlevd relevante etiske krav til uavhengighet, og
kommuniserer med dem alle relasjoner og andre forhold som med rimelighet kan tenkes å kunne påvirke
vår uavhengighet, og der det er relevant, om tilhørende forholdsregler.

24 januar 2018, Oslo
ERNST & YOUNG AS

Kjetil Rimstad
statsautorisert revisor
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RAPPORT OM FISJON AV 

SCHIBSTED ASA 
 

1. INNLEDNING 

Styrene i Schibsted ASA, org.nr. 933 739 384 ("Schibsted") og Marketplaces International 
ASA, org.nr. 921 796 226 ("MPI") har vedtatt en fisjonsplan for fisjon av Schibsted 
("Fisjonen"). 

Denne rapporten er utarbeidet av styrene i Schibsted og MPI i henhold til 
allmennaksjeloven § 14-4 (3) jfr. § 13-9. Rapporten gir en oversikt hva Fisjonen vil bety 
for de involverte selskaper.  

Fisjonen vil innebære at nærmere angitte eiendeler, rettigheter og forpliktelser (se 
nedenfor) vil bli overført til MPI og at aksjekapitalen i Schibsted vil bli nedsatt. Som 
fisjonsvederlag vil aksjonærene i Schibsted på tidspunktet for gjennomføringen av Fisjonen 
motta aksjer i MPI gjennom en kapitalforhøyelse i dette selskapet. 

2. DEN UTFISJONERTE VIRKSOMHETEN OG FISJONENS HOVEDINNHOLD 

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.  

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") som vil videreføre nettrubrikkvirksomheten utenfor Norden ("MPI-
virksomheten"). Schibsted og dets 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").  

Delingen beskrevet ovenfor vil bli gjennomført som Fisjonen av Schibsted med MPI som 
overtagende selskap for MPI-virksomheten.   

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 nedenfor. 

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.  

Schibsted vil umiddelbart etter Fisjonen ha en eierandel på 65 % i MPI. Schibsted har som 
betydelig strategisk finansiell aksjonær til hensikt å bidra til MPIs videre utvikling som et 
selvstendig internasjonalt selskap.  

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

 
MPI-virksomheten omfatter i hovedsak følgende virksomheter: 

• 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)  

 
Forut for 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.  

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 for MPI-
virksomheten. 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.  

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.  

3. FISJONENS RETTSLIGE KONSEKVENSER 

Fisjonen vil bli gjennomført i henhold til reglene i allmennaksjeloven kapittel 14. 

MPI ble stiftet den 9. november 2018 med en forenklet kontrollstruktur uten eier- og 
stemmerettsbegrensninger, og med kun én aksjeklasse. I forbindelse med fisjonen av 
Schibsted Multimedia AS vil imidlertid aksjekapitalen i MPI ble satt ned til NOK 0 for 
deretter umiddelbart å bli forhøyet igjen ved utstedelse av nye vederlagsaksjer til 
Schibsted med tilsvarende stemmerettsbegrensninger som for Schibsted.  

Fisjonen gjennomføres ved at aksjekapitalen i Schibsted nedsettes med 
NOK 28 881 246,548 fra NOK 119 343 994 til NOK 90 462 747,452, og eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser tilknyttet MPI-virksomheten som nærmere beskrevet i 
fisjonsplanen overføres til MPI.  

Nedsettelsen skjer ved reduksjon av aksjenes pålydende med NOK 0,121, samtidig som 
aksjekapitalen i MPI 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 pålydende NOK 0,20 som fisjonsvederlag til Schibsteds aksjonærer, slik at 
aksjonærene vil motta én A-aksje i MPI for hver A-aksje de eier i Schibsted og én B-aksje 
i MPI for hver B-aksje de eier i Schibsted. 



3 

 

4. FISJONSVEDERLAG - DELINGSFORHOLD 

Aksjonærene i Schibsted på tidspunktet for gjennomføring av Fisjonen vil 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.  

Nedsettelsen av aksjekapitalen og pålydende pr. aksje i Schibsted bygger på at 
nettoverdien av Schibsted fordeles med 75,8 % på Schibsted og 24,2 % på MPI. Dette 
delingsforholdet er etter styrets vurdering i samsvar med fordelingen av nettoverdiene 
mellom selskapene ved Fisjonen. For en nærmere redegjørelse for verdivurderingene vises 
det til de sakkyndige redegjørelsene for Fisjonen.   

5. BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING AV FISJONEN 

Gjennomføringen av Fisjonen er betinget av at: 

(i) den godkjennes med det nødvendige flertall av generalforsamlingene i Schibsted og 
MPI; 

(ii) fisjonen av Schibsted Multimedia AS, org.nr. 977 049 881, som beskrevet ovenfor i 
punkt 2 er gjennomført; 

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

(iv) 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 

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

6. PROSESS FOR GJENNOMFØRING AV FISJONEN 

Fisjonen krever godkjennelse av generalforsamlingene til Schibsted og MPI. Fisjonen vil bli 
behandlet på ekstraordinære generalforsamlinger i Schibsted og MPI, foreløpig fastsatt til 
den 25. februar 2019. Godkjennelse av fisjonsplanen i Schibsteds generalforsamling krever 
tilslutning fra mer enn 3/4 av så vel den aksjekapitalen som er representert i 
generalforsamlingen som av de A-aksjer som er representert på generalforsamlingen, samt 
minst 2/3 av de avgitte stemmene. Godkjennelse av fisjonsplanen i MPIs generalforsamling 
krever tilslutning fra 2/3 av så vel de avgitte som stemmer som av den aksjekapital som 
er representert på generalforsamlingen.  

Etter at fisjonsplanen er godkjent av generalforsamlingene vil fisjonsbeslutningen bli meldt 
til Foretaksregisteret.  

Foretaksregisteret vil deretter kunngjøre fisjonsbeslutningen og varsle selskapenes 
kreditorer om at innsigelse mot Fisjonen må meldes til selskapet innen seks uker fra 
kunngjøringen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon. I denne 
kreditorvarselperioden vil selskapenes kreditorer kunne komme med innsigelser mot 
Fisjonen.  

Forutsatt at betingelsene for gjennomføring er oppfylt, vil gjennomføringen av Fisjonen bli 
meldt til Foretaksregisteret etter utløpet av kreditorvarselperioden. Gjennomføringen er 
forventet å finne sted rundt 9. april 2019. På tidspunktet for registreringen av 
gjennomføringen av Fisjonen i Foretaksregisteret vil aksjekapitalen i Schibsted bli nedsatt, 
de utfisjonerte eiendeler, rettigheter og forpliktelser vil bli overført til MPI, 
kapitalforhøyelsen i MPI vil bli gjennomført og aksjonærene i Schibsted motta vederlags-
aksjer i MPI. 
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7. KONSEKVENSER FOR DE ANSATTE  

MPI har forut for Fisjonen ingen ansatte. Det er kun én ansatt som får sitt ansettelses-
forhold overført fra Schibsted til MPI ved Fisjonen.  

Denne rapporten og fisjonsplanen vil bli gjort tilgjengelig for de ansatte og de ansattes 
representanter i overensstemmelse med allmennaksjeloven § 14-4, jf. § 13-11. 

De ansatte i hvert av de fisjonerende selskapene har rett til å uttale seg om fisjonsplanen 
i henhold til reglene i allmennaksjeloven § § 14-4, jf. 13-11 (4). Eventuelle skriftlige 
uttalelser fra de ansatte eller representanter for de ansatte skal inngå i saksdokumentene 
ved den videre behandling av fisjonsplanen. 

Det er ikke planlagt omlegging av arbeidsstyrken i Schibsted i forbindelse med Fisjonen. 
Eventuelle senere tilpasninger vil bli foretatt etter drøftelser med de ansattes 
representanter og i henhold til gjeldende lover og avtaler. 

8. SKATTEMESSIGE KONSEKVENSER 

Fisjonen er antatt å oppfylle vilkårene for skattemessig kontinuitet etter norsk rett. Dette 
innebærer at Fisjonen ikke vil utløse beskatning i Norge for Schibsted.  

For norske aksjonærer vil Fisjonen ikke utløse realisasjonsbeskatningen. Inngangsverdien 
på den enkelte aksjonærs aksjer i Schibsted vil bli fordelt på aksjene i Schibsted og MPI i 
samsvar med delingsforholdet for aksjekapitalen beskrevet i punkt 4. 

 

 

 

Oslo, 24. januar 2019  
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Til generalforsamlingen i Schibsted ASA 
 
 

 
 
 
 
 

Redegjørelse for fisjonsplanen 

 
På oppdrag fra styret i Schibsted ASA avgir vi som uavhengig sakkyndig, i samsvar med 
allmennaksjeloven § 13-10, en redegjørelse om fisjonsplanen for fisjon av Schibsted ASA. Ved 
fisjonen overdras de eiendeler og forpliktelser som fremgår av fisjonsplanen mot at det utstedes 
vederlag i form av aksjer i Marketplaces International ASA. Fisjonen vil resultere i en nedsettelse av 
aksjekapitalen i Schibsted ASA ved en nedskrivning av aksjenes pålydende verdi. Med 
utgangspunkt i verdsettelsen av eiendelene og forpliktelsene som overdras fra Schibsted ASA, 
legger styret til grunn at 24,2 % av samlet nettoverdi henføres til overtakende selskap, mens 75,8 % 
av samlet nettoverdi forblir i overdragende selskap. Umiddelbart etter gjennomføring av Fisjonen vil 
Marketplaces International ASA være eid med 65 % av Schibsted ASA og 35 % av aksjonærene i 
Schibsted ASA. 
 
Fisjonen er en reorganisering innenfor samme konsern med uendret eierskap, og fisjonen 
gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet for samtlige eiendeler og forpliktelser som 
overføres.   
 
Styrets ansvar for redegjørelsen 

Styret i hvert selskap er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelsene 
som ligger til grunn for vederlaget.  
 
Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fisjonsplanen og å uttale oss om vederlaget.  

Redegjørelse om fastsettelse av vederlaget 

• Som fisjonsvederlag skal aksjonærene i Schibsted ASA motta én A-aksje i Marketplaces 
International ASA pålydende kr 0,20 for hver A-aksje de eier i Schibsted ASA og én B-aksje i 
Marketplaces International ASA pålydende kr 0,20 for hver B-aksje de eier i Schibsted ASA. 

• Styret har utnevnt ekstern ekspert til å foreta en verdsettelse av nettoverdien av Schibsted-
konsernet og hvordan den fordeler seg på overdragende og overtakende selskap. Den eksterne 
verdsettelsen er foretatt av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Styret har gjennomgått den 
eksterne verdsettelsen og har gjort seg opp en vurdering av verdsettelsen. Styret har videre 
sammenlignet den eksterne verdsettelsen med interne verdsettelser og konkludert med at 
verdien er rimelig og at verdsettelsen er utført etter anerkjente verdsettelsesmetoder.  

• Verdsettelsen foretatt av SEB tar utgangspunkt i verdsettelse av det børsnoterte Schibsted-
konsernet, herunder verdien av investeringene som inngår i Schibsted Multimedia AS. 
Konsernet er verdsatt basert på diskonterte fremtidige kontantstrømmer og underenhetene er 
verdsatt basert på en sum-of-the-parts analyse av de enkelte virksomhetene som inngår i 
konsernet. Analysen er foretatt med utgangspunkt i verdianslag fra analytikere som følger 
Schibsted-konsernet. 
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• Verdsettelsen av underenhetene tilsvarer median av analytikeranslag, justert for transaksjoner 
foretatt i forkant av fisjonen verdsatt til diskontert fremtidig kontantstrøm redusert med netto 
gjeld for å ta hensyn til forskjell mellom verdi av sysselsatt kapital og aksjeverdi. 

• Det er videre foretatt en verdsettelse basert på diskontering av konsernets fremtidige 
kontantstrømmer. Konklusjonen av denne verdsettelsen harmonerer med resultatet av sum-of-
the-parts-analysen.  

• For bankinnskudd, fordringer og forpliktelser er regnskapsmessig verdi vurdert å være beste 
estimat for virkelig verdi. 

• For øvrige eiendeler og forpliktelser er regnskapsmessig verdi vurdert å være beste estimat for 
virkelig verdi. 

• For rettigheter knyttet til avtaler og ansettelsesforhold overført til Marketplaces International 
ASA er regnskapsmessig verdi vurdert å være beste estimat for virkelig verdi.  

• Verdien fastsatt av SEB for 100% av aksjene i Schibsted Multimedia AS og verdien av øvrige 
eiendeler og forpliktelser beskrevet ovenfor overstiger de regnskapsmessige verdiene som 
overføres. 
 

Det har ikke oppstått særlige vanskeligheter ved verdsettelsen. 

Den uavhengige sakkyndiges uttalelse 

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag 
SA 3802-1 ”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”. Standarden krever at vi 

planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at vederlaget til aksjeeierne i 
Schibsted ASA er rimelig og saklig begrunnet. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelse av 
vederlaget. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som 
ligger til grunn for verdsettelsen. 
 
Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon.   
 
Konklusjon 

Etter vår mening er begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i Schibsted ASA i form av aksjer i 
Marketplaces International ASA rimelig og saklig basert på verdsettelsen pr. 24. januar 2019 av 
selskapene som beskrevet ovenfor. 

 

Oslo, 24. januar 2019 
ERNST & YOUNG AS 

 
Kjetil Rimstad 
statsautorisert revisor 
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Til generalforsamlingen i Marketplaces International ASA

Redegjørelse for fisjonsplanen i overtakende selskap (fisjonsfusjon)

På oppdrag fra styret i Marketplaces International ASA avgir vi som uavhengig sakkyndig, i
samsvar med allmennaksjeloven § 14-4, ref. §13-10, en redegjørelse om fisjonsplanen for fisjon av
Schibsted ASA. Ved fisjonen overtar Marketplaces International ASA de eiendeler og forpliktelser
som fremgår av fisjonsplanen mot at det utstedes vederlag i form av aksjer i Marketplaces
International ASA. Fisjonen vil resultere i en nedsettelse av aksjekapitalen i Schibsted ASA ved en
nedskrivning av aksjenes pålydende verdi. Med utgangspunkt i verdsettelsen av eiendelene og
forpliktelsene som overdras fra Schibsted ASA, legger styret til grunn at 24,2 % av samlet
nettoverdi henføres til overtakende selskap, mens 75,8 % av samlet nettoverdi forblir i
overdragende selskap. Umiddelbart etter gjennomføring av Fisjonen vil Marketplaces International
ASA være eid med 65 % av Schibsted ASA og 35 % av aksjonærene i Schibsted ASA.

Fisjonen er en reorganisering innenfor samme konsern med uendret eierskap, og fisjonen
gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet for samtlige eiendeler og forpliktelser som
overføres.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret i hvert selskap er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelsene
som ligger til grunn for vederlaget.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter
Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fisjonsplanen og å uttale oss om vederlaget.

Den videre redegjørelsen består av tre deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i
overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 13-10 og § 2-6 første ledd nr. 1 til
4. Den andre delen angir hvilke fremgangsmåter som er brukt ved fastsettelsen av vederlaget til
aksjeeierne i det overdragende selskapet. Den tredje delen er vår uttalelse.

Del 1: Opplysninger om innskuddet
De eiendelene og forpliktelsene selskapet skal overta ved fisjonen, fremgår av fisjonsplanen datert
24. januar 2019 og omfatter følgende:

· Ved fisjon overføres 100 % av aksjene i Schibsted Multimedia AS, org.nr. 977 049 881, til
Marketplaces International ASA.

· Gjennom Fisjonen vil Schibsted ASA få en fordring på Marketplaces International ASA på
EUR 77 707 133. Fordringen skal forrentes med 0,75 % p.a. fra Virkningstidspunktet.
Fordringen skal gjøres opp i sin helhet senest en måned etter Virkningstidspunktet.
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· Alle fordringer mot og forpliktelser overfor selskaper som etter gjennomføringen av Fisjonen
vil inngå i Marketplaces International ASA konsernet.

· Alle forpliktelser knyttet til de eiendeler og rettigheter som overføres til selskapene i
Marketplaces International ASA konsernet.

· Netto innskudd tilsvarende kr 78 142 767 i Schibsteds ASA sin konsernkontoordning.

· Alle krav og forpliktelser i forbindelse med tvister som primært knytter seg til virksomheten i
Marketplaces International ASA konsernet.

· Alle rettigheter og forpliktelser knyttet til ansettelsesavtaler og andre avtaler knyttet til
ansettelsesforhold som overføres til Marketplaces International ASA konsernet.

· Alle rettigheter og forpliktelser knyttet til øvrige avtaler som knytter seg til Marketplaces
International ASA virksomheten.

· Ikke-eksklusiv rett til å benytte alle rettigheter som Schibsted har til egen-utviklede løsninger
knyttet til IT-tjenester for HR og regnskapssystemer.

· Alle kausjons- og garantiforpliktelser for selskapene i Marketplaces International ASA
konsernet.

· Alle andre rettigheter og forpliktelser som primært knytter seg til virksomheten i
Marketplaces International ASA konsernet, enten de er kjente eller ukjente, betingede eller
ubetingede.

Regnskapsført verdi av eiendeler og forpliktelser som overdras fra Schibsted ASA vil bli videreført i
Marketplaces International ASA og virkelig verdi er vurdert til å overstige regnskapsført verdi.

Del 2: Fremgangsmåte(r) ved fastsettelse av vederlaget
· Styret har utnevnt en ekstern ekspert til å foreta en verdsettelse av nettoverdien av Schibsted-

konsernet og hvordan den fordeler seg på overdragende og overtagende selskap. Den eksterne
verdsettelsen er foretatt av Skandinaviska Enskilda Banken (SEB). Styret har gjennomgått den
eksterne verdsettelsen og har gjort seg opp en vurdering av verdsettelsen. Styret har videre
sammenlignet den eksterne verdsettelsen med interne verdsettelser og konkludert med at
verdien er rimelig og at verdsettelsen er utført etter anerkjente verdsettelsesmetoder.

· Verdsettelsen foretatt av SEB tar utgangspunkt i verdsettelse av det børsnoterte Schibsted-
konsernet, herunder verdien av investeringene som inngår i Schibsted Multimedia AS.
Konsernet er verdsatt basert på diskonterte fremtidige kontantstrømmer og underenhetene er
verdsatt basert på en sum-of-the-parts-analyse av de enkelte virksomhetene som inngår i
konsernet. Analysen er foretatt med utgangspunkt i verdianslag fra analytikere som følger
Schibsted-konsernet.

· Verdsettelsen av underenhetene tilsvarer median av analytikeranslag, justert for transaksjoner
foretatt i forkant av fisjonen verdsatt til diskontert fremtidig kontantstrøm redusert med netto
gjeld for å ta hensyn til forskjell mellom verdi av sysselsatt kapital og aksjeverdi.

· Det er videre foretatt en verdsettelse basert på diskontering av konsernets fremtidige
kontantstrømmer. Konklusjonen av denne verdsettelsen harmonerer med resultatet av sum-of-
the-parts-analysen.
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· For bankinnskudd, fordringer og forpliktelser er regnskapsmessig verdi vurdert å være beste
estimat for virkelig verdi.

· For øvrige eiendeler og forpliktelser er regnskapsmessig verdi vurdert å være beste estimat for
virkelig verdi.

· For rettigheter knyttet til avtaler og ansettelsesforhold overført til Marketplaces International
ASA er regnskapsmessig verdi vurdert å være beste estimat for virkelig verdi.

· Verdien fastsatt av SEB for 100% av aksjene i Schibsted Multimedia AS og verdien av øvrige
eiendeler og forpliktelser beskrevet ovenfor overstiger de regnskapsmessige verdiene som
overføres.

Det har ikke oppstått særlige vanskeligheter ved verdsettelsen.

Del 3: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse
Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag
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 selskapet skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget, og for å
kunne uttale oss om vederlaget til aksjeeierne i Schibsted ASA. Arbeidet omfatter kontroll av
verdsettelsen av innskuddet og av vederlaget, herunder vurderingsprinsippene og eksistens og
tilhørighet. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som
ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Konklusjon
Etter vår mening har de eiendelene og forpliktelsene selskapet skal overta ved fisjonen en verdi pr.
24. januar 2019 som minst svarer til det avtalte vederlaget i form av aksjer i Marketplaces
International ASA pålydende kr 47 680 352,20 samt beløp utover pålydende kr 6 434 105 385,80,
og begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i Schibsted ASA er etter vår mening rimelig og saklig
basert på verdsettelsen pr. 24. januar 2019 av selskapene som beskrevet i ovenfor.

Oslo, 24. januar 2019
ERNST & YOUNG AS

Kjetil Rimstad
statsautorisert revisor
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