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Prinsippskisse Fisjon - fusjon 
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Gjennomføring 

• GFS Mor 6.11.2013 
• Tomten utfisjoneres fra Mor -

> Nytt – fisjonsplanen vedtas 
– Kapitalnedskriving AK Mor 
– Vedtektsendring AK Mor 

• Nytt fusjoneres med Norsjø 
Kraft – fusjonsplanen vedtas 

• GFS Nytt 6.11.2013 
• Tomten overtas fra – 

fisjonsplanen vedtas 
– Kapitaloppskriving AK i Nytt 
– Vedtektsendring AK Nytt 

• Nytt fusjoneres med Norsjø 
Kraft – fusjonsplanen vedtas 

 

• GFS Mor 20.12.2013 
• Kreditorfrister utløpt 

– Gjennomføring av fisjon/ fusjon 
– Kapitaloppskriving AK Mor 
– Vedtektsendring AK Mor 

AK = aksjekapital 
GSF = generalforsamling 

• GFS Nytt 20.12.2013 
• Kreditorfrister utløpt 

– Gjennomføring av fisjon/ fusjon 
– Sletting av Nytt 

GFS i Norsjø Kraft AS vil håndteres i Ringeriks-Kraft. 
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Formannskaps og 
generalforsamlingsbehandling 
• Det innkalles nå til generalforsamling i Mor og Nytt 6.11. 2013 der 

fisjonene av tomten fra Mor til Nytt vedtas. Alle vedlegg og 
dokumenter som skal følge fisjonsplanen er med. Vedlegg 1 i Nytt er 
hele generalforsamlingsinnkallingen i Mor.  

• Videre inviteres generalforsamlingen til å vedta fusjonen. 
Fusjonsplanen følger vedlagt med alle vedlegg.  

• Når fisjons- og fusjonsplanen er vedtatt 6.11.2013 må kreditorvarsel 
sendes og endelig gjennomføring av fusjonen med 
kapitaloppskriving og vedtektsendring som følge av det gjøres i ny 
generalforsamling i både Mor og Nytt den 20.12.2013. 

• Til generalforsamlingen den 20.12.2013 vil vi sende ut ny innkalling 
med komplett sett av vedlegg. 

• Vi håper at ordførerne, eller de som gis fullmakten, kan få fullmakt til 
å gjennomføre hele prosessen, dvs begge generalforsamlingene i 
begge selskapene på en gangs formannskapsbehandling. Og at 
saken er tilstrekkelig dokumentert til dette. 
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