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Omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2 – skattefri fisjon med sikte på salg av

aksjer under fritaksmetoden

1. Innledning

I kapittel 20 i Prop. 107 LS (2019-2020) om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivninga gir

Finansdepartementet uttrykk for sitt syn på rekkevidden av den nye lovfestede omgåelsesregelen i

skatteloven § 13-2. Departementets vurdering bygger på en tolkning av finanskomiteens merknader

inntatt i Innst. 24 L (2019-2020). Etter vår oppfatning er departementets tolkning ikke i samsvar med

den lovforståelse finanskomiteen ga uttrykk for i sin innstilling til Stortinget. Finansdepartementets

fremgangsmåte er svært uheldig ved at man på ny skaper usikkerhet rundt gjeldende rett. Dette

hensynet gjør seg særlig gjeldende i den situasjonen næringslivet nå står i hvor restrukturering og

salg av eiendeler/virksomhet aktualiseres.

Vi anmoder i denne henvendelse om at finanskomiteen klargjør at gjeldende retts- og

ligningspraksis etter Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2014 side 227 ConocoPhillips III fortsatt er

gjeldende, jf Innst. 24 L (2019-2020).

Nedenfor redegjør vi under punkt 2 kort for sakens bakgrunn. Under punkt 3 redegjør vi for vårt syn

på spørsmålet og knytter noen kommentarer til departementets vurdering og fremgangsmåte.

Under punkt 4 er noen avsluttende merknader.

2. Sakens bakgrunn

Omgåelsesnormen ble lovfestet i skatteloven § 13-2 med virkning fra 1. januar 2020. Lovfestingen

innebar også visse endringer av rettstilstanden sammenlignet med den tidligere ulovfestede

normen.

Et punkt i Finansdepartementets proposisjon til Stortinget om den nye regelen (Prop. 98 L (2018-

2019)) skapte særlig mye usikkerhet hos skattytere. Dette gjaldt proposisjonens punkt 7.4.6 om

betydningen av omtale av omgåelsesmuligheter i forarbeider, hvor det ble uttalt at det ikke skulle

tale i skattyters favør at en omgåelsesmulighet var nevnt i forarbeidene, uten at det er fulgt opp

med spesielle omgåelsesregler. Uttalelsen var i særlig grad foranlediget av Høyesteretts dom i Rt.

2014 s. 227 ConocoPhillips III.
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ConocoPhillips III-dommen gjaldt salg av aksjene i et selskap som eide et kontorbygg. Selskapet

som eide kontorbygget hadde også noen andre eiendeler. Etter at avtale om salg var inngått, men

før overdragelse av aksjene til kjøper, ble alle andre eiendeler i selskapet fisjonert ut, slik at bare

kontorbygget var igjen. Salget av aksjene var omfattet av fritaksmetoden i skatteloven § 2-38 og

utløste således ikke noen umiddelbar beskatning for selger, mens et salg av eiendommen som

sådan ville utløst umiddelbar beskatning. Skatteetaten ønsket å gjennomskjære transaksjonen og

skattlegge den.

Høyesterett kom til at transaksjonen ikke kunne gjennomskjæres, og begrunnet blant annet dette

med at Finansdepartementet hadde vært godt kjent med asymmetrien mellom aksje- og

innmatssalg, men valgt – i flere omganger – å ikke gjøre noe med det. Høyesterett la i den

forbindelse også vekt på hensynet til forutberegnelighet for skattyter. Det var også et viktig moment

i Høyesteretts begrunnelse at den forutgående fisjonen ikke var i strid med formålet bak

fritaksregelen for fisjon av aksjeselskap. Dommen ble i etterkant lagt til grunn av

skattemyndighetene også for lignende typetilfeller, men hvor annet enn eiendom ble overdratt.

Dette var logisk, siden Høyesteretts argumentasjon ikke spesifikt var avgrenset til fast eiendom og

det ikke var grunn til å særbehandle eiendom fremfor andre eiendeler eller virksomhet. Dommen

var en svært viktig avklaring.

Finansdepartementets uttalelser i forarbeidene til omgåelsesnormen, medførte at det ble stilt

spørsmål ved om den lovfestede omgåelsesnormen satt resultatet i ConocoPhillips III til side.

Usikkerheten forslaget skapte, ble også tema ved behandlingen av forslaget i Stortingets

finanskomité. Finanskomiteen sendte som kjent blant annet et brev til Finansdepartementet om

saken. I sitt svar i brev av 24. juni 2019, viste departementet til at praksis som dommen etablerer

for disse typetilfellene ikke nødvendigvis burde endres:

«Selv om de begrunnelsene som gis i dommen i Rt. 2014 s. 227 etter departementets

vurdering er uheldige, legger departementet til grunn at den praksis som dommen etablerer

for disse typetilfellene, ikke nødvendigvis bør endres. Ut i fra en mer spesifikk vurdering av

sakskomplekset i dommen i Rt. 2014 s. 227, mener departementet det kan være grunnlag for

å videreføre den praksis som er etablert gjennom dommen. Dette er basert på en samlet

vurdering av saksforholdet, nøytralitetsegenskaper i den norske selskapsbeskatningen og

hensynet til forutberegnelighet for skattyterne» (vår kursiv og understrekning)

Finanskomiteens flertall uttalte så i sine merknader i Innst. 24 L (2019-2020) blant annet at:

«Den praksis som er etablert for denne typen transaksjoner, er det etter flertallets syn ikke

grunn til å endre. Flertallet legger med dette til grunn at rettstilstanden for denne typen

transaksjoner ikke vil bli endret som følge av vedtakelsen av en ny bestemmelse i § 13-2 i

skatteloven.» (vår kursiv)

Etter vedtakelsen av lovforslaget, var det en utbredt oppfatning i næringslivet at resultatet i

ConocoPhillips III ikke ble fraveket, både som følge av merknadene til Finanskomiteens flertall og

brevet fra Finansdepartementet til Stortinget. Oppfatningen var at det ikke ville bli noen endring av

gjeldende retts- og ligningspraksis for transaksjoner som benyttet samme transaksjonsmønster,

uavhengig av om det som ble overdratt var fast eiendom eller noe annet (f.eks. virksomhet). Dette

ble ansett som samme type transaksjoner. Vår oppfatning er at merknadene også ble oppfattet slik

av Skatteetaten.

Departementet uttaler nå i kapittel 20 under kapittel 20.3 Vurderinger i Prop. 107 LS (2019-2020)

blant annet at:
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«På denne bakgrunn legg departementet til grunn at omgåingsregelen kan nyttast på vanleg

måte når anna enn fast eigedom vert overdrege på tilsvarande vis som i Rt. 2014. s 227.»

(vår kursiv)

Finansdepartementet mener altså at Finanskomiteens merknader kun gjelder transaksjoner som

innebærer overdragelse av fast eiendom. Overdragelse av annet enn fast eiendom, så som skip,

andre driftsmidler eller hele eller deler av virksomhet, kan da – etter en konkret vurdering –

gjennomskjæres.

I tillegg uttaler departementet i sin vurdering også blant annet at:

«Det er vanleg å leggje fast eigedom inn i eit «single purpose» selskap. Vert dette gjort frå

starten av eller i ei viss tid før salet, vil transaksjonen stå seg…». (vår kursiv)

I ConocoPhillips III-dommen var det som nevnt ovenfor inngått avtale om salg av aksjer før det ble

gjort en fisjon, mens departementets uttalelse tilsier at dette må være gjort «fra starten av eller i ei

viss tid før salet». Det holder altså ikke at avtale om aksjesalg er inngått rett før eller etter at

eiendommen i selskapet fisjoneres ut. Departementets vurdering er på dette punktet i direkte

motstrid med resultatet i ConocoPhillips III og med finanskomiteens merknader hvoretter man ikke

skulle endre den «praksis som er etablert for denne typen transaksjoner».

3. Våre merknader

3.1 Vårt syn på saken

Etter ConocoPhillips III-dommen har det blitt svært vanlig at det før eller i forbindelse med et salg

gjøres en fisjon av den virksomhet eller eiendel som skal selges til et aksjeselskap, og at aksjene i

det utfisjonerte selskapet deretter overdras til kjøper. Fremgangsmåten har også uttrykkelig blitt

akseptert av Skatteetaten.

Vår tolkning av Finanskomiteens uttalelser i Innst. 24 L (2019-2020) var at komiteen ikke ønsket at

vedtakelsen av omgåelsesnormen i skatteloven § 13-2 skulle endre den praksis som hadde utviklet

seg etter ConocoPhillips III-dommen. Praksis etter dommen skiller ikke mellom «fisjonssalg» av fast

eiendom eller noe annet, så som virksomhet eller et skip. Det er heller ikke noen god juridisk,

økonomisk eller annen grunn til å gjøre et slikt skille. Vi tolket derfor komiteens merknader om å

ikke endre etablert praksis «for denne typen transaksjoner» slik at de siktet til fremgangsmåten

generelt, ikke bare transaksjoner med salg av eiendom spesielt.

Etter vår oppfatning bør Finanskomiteen ved behandlingen av revidert nasjonalbudsjett slå fast at

den ved vedtakelsen av omgåelsesnormen ikke mente å endre den praksis som oppsto etter

ConocoPhillips III-dommen hvor fisjon i forbindelse med salg godtas ikke bare for fast eiendom,

men også for andre eiendeler og virksomhet. Som nevnt innrettet Skatteetaten sin

forvaltningspraksis i tråd med dommen uavhengig av type eiendel/virksomhet.

Finanskomiteen kan for eksempel innta en formulering i sine merknader som følger:

«Finanskomiteens flertall har merket seg Finansdepartementets fremstilling av

omgåelsesnormen i Prop. 107 LS (2019-2020) Kapittel 20. Som det fremgår av

Finanskomiteens merknader i Innst. 24 L (2019-2020 hvor forslaget til skatteloven § 13-2 ble

behandlet, er lovforståelsen den samme for selskaper som eier fast eiendom som for andre

selskaper som eier aktiva eller driver virksomhet i sin alminnelighet. Dette var også

rettstilstanden forut for lovfesting av omgåelsesregelen, jf. Rt 2014 s. 227 og etterfølgende

praksis. Komiteen merker seg at departementet ikke foreslår noen lovendring, og ser heller

ikke behov for endringer i rettstilstanden.»
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3.2 Kommentarer til Finansdepartementets begrunnelse og fremgangsmåte

Finansdepartementets uttalelse i kapittel 20 i Prop. 107 LS (2019-2020) skaper ny usikkerhet om en

rettstilstand de aller fleste anså som avklart gjennom finanskomiteens merknader ved vedtakelsen

av skatteloven § 13-2. Dette er uheldig av flere grunner.

► For det første vil vi bemerke at departementets tolkning av finanskomiteens uttalelse er

svært innskrenkende og lite logisk. Det gir ikke mening å tolke finanskomiteens uttalelser i

Innst. 24 L (2019-2020) til bare å gjelde transaksjoner som omfatter fast eiendom – den

«praksis som er etablert for denne typen transaksjoner» etter ConocoPhillips III-dommen

skiller ikke mellom «fisjonssalg» av fast eiendom eller noe annet. Dersom bare

eiendomsbransjen kunne benytte denne fremgangsmåten, ville den fått en utilsiktet

konkurransefordel. Som påpekt ovenfor synes departementets uttalelse attpåtil også å

innskrenke rekkevidden av finanskomiteens merknader for rene eiendomstransaksjoner. De

øvrige hensyn som departementet anfører for sin tolkning synes til dels å bygge på en

uriktig forståelse av bærende hensyn i dagens skattesystem og hvordan skattereglene

fungerer. Til dette kommer at departementets tolkning er annerledes enn den tolkning de

fleste aktører i næringslivet og rådgivningsmiljøet gjorde. Næringslivet og rådgivermiljøet

anså diskusjonen som avsluttet.

► For det andre vil vi bemerke at departementets fremgangsmåte er uheldig og uvanlig. Selv

om vi ikke er enig, er det et legitimt standpunkt å mene at omgåelsesnormen skal kunne

anvendes på transaksjoner hvor det skjer fisjoner og deretter salg i rask rekkefølge. På

bakgrunn av finanskomiteens klare merknader i Innst. 24 L (2019-2020) ville det naturlige

vært at departementet – om den ønsket å utvide omgåelsesnormens rekkevidde –

utarbeidet og sendte på høring et lovforslag om dette hvor både positive og negative

konsekvenser ble grundig utredet og hvor næringslivet fikk komme med innspill. Når

departementet i stedet uttrykker sitt syn som en tolkningsuttalelse i revidert nasjonalbudsjett

(som et slags etterarbeid), er det i klar strid med vanlig lovgivningsprosess hvor

departementet i dette tilfellet tar på seg lovgiverrollen. Det må ikke være noen tvil om at det

er Stortinget som vedtar lovene.

► Siden departementets uttalelse er en tolkningsuttalelse har den i praksis virkning fra

ikrafttredelsen av skatteloven § 13-2 1. januar 2020. Vi vet at mange transaksjoner allerede

har blitt gjennomført i tillit til at problemstillingen var avklart gjennom finanskomiteens

merknader. Finansdepartementets omtale skaper her stor usikkerhet for næringslivet både

for transaksjoner som er gjennomført, er i ferd med å bli gjennomført, samt nødvendig

restrukturering og salg som kommer i tiden fremover. Virkningene av Covid-19 vil med

sikkerhet lede til stort behov for restruktureringer i næringslivet. Departementets uttalelse

sår tvil om skattevirkningene av slike restruktureringer. Det er viktig å nevne at

omgåelsesregelen er en av de mest skjønnsmessige og kompliserte reglene i skatteloven

og det tar gjerne mange år før saker som er tatt opp til endring er avgjort. Denne

usikkerheten er ikke noe næringslivet trenger nå.

4. Avsluttende kommentarer

Finansdepartementets fremgangsmåte i denne saken er prosessuelt uheldig og materielt dårlig

begrunnet. Den skaper stor usikkerhet i en tid hvor det vil være behov for omorganiseringer i

næringslivet. Vi ber derfor om at finanskomiteen i forbindelse med behandlingen av Prop. 107 LS

(2019-2020) klargjør at omgåelsesnormen i skattelovens § 13-2 ikke skal anvendes på
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transaksjoner som bygger på den praksis som er etablert etter ConocoPhillips III og som følger

samme fremgangsmåte, uavhengig av hva som overdras.

Med vennlig hilsen

EY TAX & LAW

ELEKTRONISK SIGNERT

EGIL JAKOBSEN, PARTNER

ARILD VESTENGEN, PARTNER

BJØRGUN JØNSBERG, PARTNER

HANNE SKAARBERG HOLEN, PARTNER

JOHANNES BECK, SENIOR MANAGER

HENRIK B FANTOFT-SEIELSTAD, SENIOR MANAGER
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Vedlegg: ConocoPhillips III Rt. 2014 side 227 premiss 53 og 54:

53) Isolert sett er det naturligvis i strid med formålet med den alminnelige

gevinstbeskatningsregelen dersom oljeselskapets gevinst ikke kommer til beskatning. Dette

er imidlertid uten interesse fordi reglene i fritaksmodellen nettopp har til hensikt å unnta

slike gevinster fra beskatning.

(54) Etter fritaksmodellen unntas som nevnt selskapsaksjonærer fra beskatning av gevinst ved

salg av aksjer. Den sentrale begrunnelse for å innføre denne ordningen var å forhindre at

aksjeinntekter ble beskattet flere ganger, såkalt kjedebeskatning, se St.meld.nr.29 (2003–

2004) side 105 flg., Innst.S.nr.232 (2003–2004) side 55, Ot.prp.nr.1 (2004–2005) side 52

flg. og Innst.O.nr.10 (2004–2005) side 37. I stortingsmeldingen gis på side 108 en nærmere

begrunnelse for innføring av fritaksmodellen som har interesse for vår sak:

«Etter departementets syn bør det legges betydelig vekt på å unngå kjedebeskatning av

inntekt i eierkjeder med flere norske selskaper. Kjedebeskatning er uheldig fordi det vil

favorisere virksomhet som er organisert i flate selskapsstrukturer, fremfor konserner med

mange ledd av selskaper. ... Videre medfører kjedebeskatning at kapital til en viss grad blir

låst inne i etablerte strukturer, og forhindrer at kapitalen allokeres slik at det samlede

overskuddet gjøres størst mulig.

Verdiskapingen i selskapssektoren beskattes når den materialiserer seg i form av opptjente

inntekter for selskapene. Skattefritak for selskapers aksjeinntekter medfører at denne

verdiskapingen kan overføres til selskapsaksjonærer uten ytterligere beskatning. Derved

forhindres kjedebeskatning, samtidig som kapitalmobiliteten innenfor selskapssektoren

bedres sammenlignet med dagens system. Med en fritaksmetode blir aksjeinntekter først

beskattet når de tas ut av selskapssektoren, i form av utbytte eller aksjegevinst som tilfaller

personlige norske aksjonærer.
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Egil Jakobsen
Partner
På vegne av: Ernst & Young Advokatfirma AS
Serienummer: 9578-5997-4-731998
IP: 95.34.xxx.xxx
2020-05-15 09:11:06Z

Henrik Bolton Seielstad
Senior Manager
På vegne av: Ernst & Young Advokatfirma AS
Serienummer: 9578-5999-4-1752509
IP: 85.191.xxx.xxx
2020-05-15 09:13:03Z

Bjørgun Jønsberg
Partner
På vegne av: Ernst & Young Advokatfirma AS
Serienummer: 9578-5999-4-1841807
IP: 84.213.xxx.xxx
2020-05-15 09:13:14Z

Arild Vestengen
Partner
På vegne av: Ernst & Young Advokatfirma AS
Serienummer: 9578-5997-4-215877
IP: 81.166.xxx.xxx
2020-05-15 09:13:14Z

Johannes Beck
Senior Manager
På vegne av: Ernst & Young Advokatfirma AS
Serienummer: 9578-5992-4-3026689
IP: 51.175.xxx.xxx
2020-05-15 09:13:16Z

Hanne Kristin Skaarberg Holen
Partner
På vegne av: Ernst & Young Advokatfirma AS
Serienummer: 9578-5992-4-2475967
IP: 51.175.xxx.xxx
2020-05-15 09:34:50Z
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Brev til Stortingets finanskomitee - Omgåelsesregelen i skatteloven § 13-2
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            SHA-256
            ced108f2cde1b7b67aba10b6cbf5e47fdfe2946ff103b41652ab243d5876458e
            
                                    
                                                    Ernst & Young Advokatfirma AS
                                                                            Partner
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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                                                    Ernst & Young Advokatfirma AS
                                                                            Senior Manager
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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            SHA-256
            ced108f2cde1b7b67aba10b6cbf5e47fdfe2946ff103b41652ab243d5876458e
            
                                    
                                                    Ernst & Young Advokatfirma AS
                                                                            Partner
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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 ========================= =============================== ================ ========================================================================================================== 
  2020-05-15 08:59:00 UTC   Stina Bjerke                    46.212.193.63    The document was created                                                                                  
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  2020-05-15 09:09:58 UTC   Penneo system                   95.34.105.71     The document was viewed                                                                                   
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  2020-05-15 09:10:01 UTC   Johannes Beck                   51.175.189.84    The document was viewed by the signer                                                                     
  2020-05-15 09:10:05 UTC   Penneo system                   51.175.189.84    The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:10:05 UTC   Penneo system                   51.175.189.84    The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:10:59 UTC   Bjørgun Jønsberg                84.213.122.240   The document was viewed by the signer                                                                     
  2020-05-15 09:11:04 UTC   Penneo system                   84.213.122.240   The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:11:04 UTC   Penneo system                   84.213.122.240   The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:11:07 UTC   Egil Jakobsen                   95.34.105.71     The signer signed the document as Partner, Partner, Partner, Partner, Senior Manager, Senior Manager      
  2020-05-15 09:11:47 UTC   Henrik Bolton Seielstad         85.191.189.211   The document was viewed by the signer                                                                     
  2020-05-15 09:11:52 UTC   Arild Vestengen                 81.166.77.13     The document was viewed by the signer                                                                     
  2020-05-15 09:11:54 UTC   Penneo system                   85.191.189.211   The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:11:54 UTC   Penneo system                   85.191.189.211   The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:11:56 UTC   Penneo system                   81.166.77.13     The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:11:56 UTC   Penneo system                   81.166.77.13     The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:13:04 UTC   Henrik Bolton Seielstad         85.191.189.211   The signer signed the document as Partner, Partner, Partner, Partner, Senior Manager, Senior Manager      
  2020-05-15 09:13:14 UTC   Bjørgun Jønsberg                84.213.122.240   The signer signed the document as Partner, Partner, Partner, Partner, Senior Manager, Senior Manager      
  2020-05-15 09:13:15 UTC   Arild Vestengen                 81.166.77.13     The signer signed the document as Partner, Partner, Partner, Partner, Senior Manager, Senior Manager      
  2020-05-15 09:13:17 UTC   Johannes Beck                   51.175.189.84    The signer signed the document as Partner, Partner, Partner, Partner, Senior Manager, Senior Manager      
  2020-05-15 09:32:21 UTC   Hanne Kristin Skaarberg Holen   51.175.144.228   The document was viewed by the signer                                                                     
  2020-05-15 09:32:24 UTC   Penneo system                   51.175.144.228   The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:32:24 UTC   Penneo system                   51.175.144.228   The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:33:57 UTC   Penneo system                   51.175.144.228   The document was viewed                                                                                   
  2020-05-15 09:34:50 UTC   Penneo system                   51.175.144.228   The document signing process was completed                                                                
  2020-05-15 09:34:50 UTC   Hanne Kristin Skaarberg Holen   51.175.144.228   The signer signed the document as Partner, Partner, Partner, Partner, Senior Manager, Senior Manager      
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                                                    Ernst & Young Advokatfirma AS
                                                                            Partner
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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                                                                            Partner
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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