
Til generalforsamlingen i Rosenlund & Co AS 

 

REDEGJØRELSE I FORBINDELSE MED FORHØYELSE AV AKSJEKAPITALEN I 

ROSENLUND & CO AS MED OPPGJØR VED TINGSINNSKUDD 

 

Styret i selskapet gir herved i medhold av al. § 10-2, jf. al. § 2-6 følgende redegjørelse i 

forbindelse med forhøyelse av aksjekapitalen i selskapet ved tingsinnskudd. 

Aksjekapitalutvidelsen gjennomføres som betaling til aksjonærer i Rosenlund Bryggerier AS.  

 

Styret fremlegger forslag for generalforsamlingen om å tilby aksjonærer i Rosenlund 

Bryggerier AS å konvertere sine aksjer i Rosenlund Bryggerier AS til aksjer i Rosenlund & 

Co AS. Bytteforholdet er slik at aksjonærene i De Forenede Bryggerier AS får 1 aksje i 

Rosenlund & Co AS mot 130 aksjer i Rosenlund Bryggerier AS.  

 

Rosenlund & Co AS eier aksjer i Rosenlund Bryggerier AS. Rosenlund & Co AS ønsker på 

sikt å eie 100 prosent av Rosenlund Bryggerier AS. Selskapene har sammenfallende 

aksjonærinteresser, slik at mange av aksjonærene i Rosenlund Bryggerier AS også er 

aksjonærer i Rosenlund & Co AS. Administrasjonskostnadene reduseres betydelig, herunder 

kostnader for VPS og annen aksjonærservice. Konverteringen bidrar til en større og bedre 

aksjonærstruktur i Rosenlund & Co AS.   

Rosenlund Bryggerier AS ble stiftet våren 2014.   

 

Styret i Rosenlund & Co AS har verdsatt Rosenlund Bryggerier AS til totalt NOK  

2 014 007,86 per 06.12.2021. Det gir en verdi per aksje NOK 0,01. Verdien tilsvarer 

selskapets egenkapital, kundebase og merkevarer.  

 

Verdien av overtatte aksjer er fastsatt og vurdert etter beste skjønn og på bakgrunn av 

informasjon mottatt av overdragende, herunder kopi av regnskap samt samtaler om videre 

utvikling. Rosenlund Bryggerier AS og Rosenlund & Co AS har sammenfallende 

aksjonærinteresser. Hensikten med konverteringen er å få aksjonærer i Rosenlund Bryggerier 

AS inn som eiere i Rosenlund & Co AS.  

 

Styret bekrefter at verdien av overtakende aksjer minst svarer til verdien av de aksjer som skal 

utstedes av Rosenlund & Co AS som vederlag.  

 

 

 



Oslo, den 06. desember 2021 

 

 

      

    
Jon Bjørtuft  

styreleder  
 

 


