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Til generalforsamlingen i Det norske oljeselskap ASA 

Redegjørelse ved kapitalforhøyelse 

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen i samsvar med 
allmennaksjeloven § 10-2 , jf. § 2-6. 

Styrets ansvar for redegjørelsen 
Styret er ansvarlig for verdivurderingen som danner grunnlaget for vederlaget.  

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om aksjeinnskudd i annet enn penger fra innskyterne mot 
vederlag i aksjer i Det norske oljeselskap ASA samt en kontantbetaling, og avgi en uttalelse om at de 
eiendelene selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen minst svarer til det avtalte vederlaget.  

Redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i samsvar med 
kravene i allmennaksjeloven § 10-2 , jf. § 2-6 første ledd nr. 1-4. Den andre delen er vår uttalelse om 
at de eiendelene selskapet skal overta har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget.  

Del 1: Informasjon om transaksjonen, innskuddet og vederlaget  

1.1 Transaksjonsavtalen (avtalen) 

Den 10. juni 2016 inngikk Det norske oljeselskap ASA en avtale med Amoco Norway Oil Company 
("Amoco") og BP Global Investments LTD ("BP Global"). I henhold til denne avtalen overtar Det norske 
oljeselskap ASA 100% av aksjene i BP Norge AS ("BP Norge") fra Amoco og BP Global.  

Med forbehold om godkjenning av transaksjonen fra aksjonærene i Det norske oljeselskap ASA i 
samsvar med kravene i allmennaksjeloven, og tilfredsstillende fullføring av andre forhold, inklusive 
godkjennelse fra Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet, samt klarering i forhold til 
regler om konkurranse i den utstrekning som kreves, er det forventet at transaksjonen vil 
gjennomføres rundt 30. september 2016. 

Andre vilkår i forbindelse med avtalen som kan være av betydning for en vurdering av avtalen, er som 
følger:  

1.1.1 Kapitalisering av BP Norge AS 

Før transaksjonen kan gjennomføres, må Amoco og BP Global (sammen kalt "Selgerne") 
fullføre følgende kapitaliserings-transaksjoner med BP Norge AS: 

- Tilføre USD 318 000 000 som egenkapital i kontanter 

- Tilføre tilstrekkelig med kontanter som egenkapital og tilbakebetale konserninterne lån med 
andre BP enheter, og alle påløpte renter, slik at den økonomiske effekten er som om det ikke 
eksisterte konserninterne lån per 31. desember 2015, renter eller andre kostnader ville derfor 
ikke påløpe for BP Norge fra 1. januar 2016; og 
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- Tilføre USD 22 119 403 i kontanter som egenkapital, pluss påløpte renter på dette beløpet fra 
1. januar 2016 til gjennomføring av transaksjonen, til en årlig rente på 4,35%. 

1.1.2 Kompensasjon relatert til skatt 

Selgerne vil kompensere Det norske oljeselskap ASA for eventuelle skatteforpliktelser, krav 
eller andre forpliktelser i BP Norge som er knyttet til perioden før 31. desember 2015 i den 
grad disse beløpene ikke er spesifikt avsatt for i årsregnskapet til BP Norge for 2015. 
Eventuelle tap som følger av forskjeller mellom skattemessige verdier i selvangivelsen for 
2015 og det endelige skatteoppgjøret for 2015 vil også kompenseres. 

Det samlede ansvar Selgerne har for kompensasjon knyttet til skatt er begrenset oppad til 
USD 185 000 000. 

1.1.3 Endring av navn til 'Aker BP ASA' 

Etter at transaksjonen er gjennomført, vil Det norske oljeselskap ASA skifte navn til Aker BP 
ASA, og inngå en lisensavtale for retten til å bruke navnene Aker og BP uten at dette vil 
medføre noen kostnader, så lenge Aker ASA og BP plc opprettholder eierandeler over visse 
terskler.  

1.1.4 Salg av aksjer til Aker Capital AS 

Salget av aksjer til Aker Capital AS i henhold til vilkårene i aksjonæravtalen (se punkt 1.4), skal 
gjennomføres samtidig som transaksjonen mellom Amoco, BP Global og Det norske 
oljeselskap ASA gjennomføres.  

I tillegg til de nevnte vilkår, er det klausuler i transaksjonsavtalen som omhandler bekreftende due 
diligence, locked-box prinsipper, enkelte andre garantier samt ansvarsbegrensninger. Bortsett fra 
garantiene og kompensasjon for eventuelle skatteforpliktelser (jfr 1.1.2) er aksjene i BP Norge solgt 
"as is". 

1.2 Vederlag som overføres fra Det norske oljeselskap ASA under avtalen 

I henhold til avtalen, er Det norske oljeselskap ASAs vederlag for 100% av aksjene i BP Norge som 
følger: 

1.2.1 Aksjer i Det norske oljeselskap ASA 

Amoco og BP Global som innehar hhv. 52% og 48% av aksjene i BP Norge skal tegne seg for 
henholdsvis 70 261 604 og 64 856 865 nye aksjer i Det norske oljeselskap ASA, som totalt utgjør 
40,01% av antall aksjer i Det norske oljeselskap ASA, umiddelbart etter gjennomføring av 
transaksjonen. 

Kapitalutvidelsen vil resultere i en økning av aksjekapitalen i Det norske oljeselskap ASA på 
NOK 135 118 469 ved utstedelse av 135 118 469 nye aksjer, hver pålydende NOK 1, til en 
tegningskurs på NOK 80 per aksje. Vederlaget som skal gjøres opp i aksjer til tegningskurs på NOK 
80 per aksje utgjør NOK 10 809 477 520.  
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1.2.2 Kontanter 

I tillegg vil Amoco og BP Global som innehar hhv. 52% og 48% av aksjene i BP Norge motta 
utbetalinger fra Det norske oljeselskap ASA på hhv. USD 126 112 171 og USD 116 411 235 pluss 
renter på de gitte beløpene, løpende fra 1. januar 2016 til ferdigstillelse av transaksjonsavtalen, med 
en årlig rente på 4,35%.  

1.3 Vederlag som overføres til Det norske oljeselskap ASA under avtalen 

På tidspunkt for gjennomføring av avtalen, skal Amoco og BP Global overføre til Det norske 
oljeselskap ASA hhv. 520 og 480 aksjer i BP Norge, tilsvarende til sammen 100% av aksjene i BP 
Norge. Den delen av fordringen som oppstår ved overføring av aksjene i BP Norge til Det norske 
oljeselskap ASA som ikke gjøres opp i kontanter (jfr. 1.2.2) benyttes til motregning mot 
tegningsbeløpet for de nye aksjene i Det norske oljeselskap ASA. 

1.4 Aksjonæravtalen 

10. juni 2016 inngikk Aker Capital AS en annen separat avtale med Selgerne (Aksjonæravtalen).  

I henhold til aksjonæravtalen, vil Selgerne ved gjennomføring av transaksjonen (se punkt 1.2.1) selge 
rettighetene til 33 809 168 av de nyutstedte aksjene i Det norske oljeselskap ASA til Aker Capital AS 
for et vederlag på USD 318 000 000 i kontanter.  

Etter denne transaksjonen, vil Aker Capital og Selgerne inneha hhv. 40.00% og 30.00% av aksjene i 
Det norske oljeselskap ASA.  

1.5 Finansiell informasjon om virksomheten til BP Norge 

Revidert årsregnskap for BP Norge for 2015, 2014 og 2013, utarbeidet i samsvar med den norske 
regnskapsloven og god regnskapsskikk i Norge (NGAAP), er vedlagt denne redegjørelsen.  

En ikke revidert oppstilling av resultatet fra driften av BP Norge for seks måneder per 30.juni 2016, 
utarbeidet i samsvar med BP Norges regnskapsprinsipper og praksis i henhold til International 
Financial Reporting Standards (IFRS), er også vedlagt denne rapporten.  

Følgende må vurderes ved gjennomgang av årsregnskapet med periodeslutt 31. desember 2015, og 
oppstillingen av resultatet fra driften for de seks månedene som endte 30. juni 2016.  

- Nedskrivningen av anleggsmidler og verdien av fjerningsavsetninger i regnskapet er 
følsomme for fremtidsrettede forutsetninger, inkludert, men ikke begrenset til: olje- og 
gassreserver, produksjonsprofiler og priser, skatt, diskonteringsrenter og fremtidige drifts-, 
kapital- og fjerningskostnader. Bruk av ulike forutsetninger innenfor et rimelig og 
dokumenterbart intervall kan ha vesentlig innvirkning på størrelsen av nedskrivninger og 
fjerningsavsetninger.  

- BP Norges NGAAP tall er utarbeidet basert på en NOK funksjonell valuta og presentert i NOK, 
mens IFRS-tallene er utarbeidet basert på en USD funksjonell valuta og presentert i USD.  
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- I henhold til sine IFRS regnskapsprinsipper, beregner BP Norge avskrivninger basert på 
påviste reserver. Det norske oljeselskap ASA beregner avskrivninger basert på påviste og 
sannsynlige reserver i sine IFRS årsregnskap, som vil gi lavere avskrivninger dersom all annen 
input til beregningene er like.  

- Som oppsummert i avsnitt 1.1.1 i denne rapporten, krever transaksjonsavtalen at aksjonærene 
i BP Norge må gjennomføre en rekke kapitaliserings transaksjoner før gjennomføring av 
transaksjonsavtalen.  

1.6 Verdsettelse av aksjene i BP Norge 

Transaksjonsavtalen er forhandlet frem mellom uavhengige parter.  

Avtalevilkårene og fordeling av risiko mellom partene under transaksjonsavtalen har vært reflektert i 
fastsettelsen av aksje- og kontantvederlaget som skal overføres til Amoco og BP Global ved 
gjennomføring av transaksjonen.  

Det norske oljeselskap ASA skal overta 100% av aksjene i BP Norge AS i forbindelse med 
kapitalforhøyelsen.  

Informasjonsdokumentet som vil bli utarbeidet av styret i Det norske oljeselskap ASA i forbindelse 
med oppkjøpet av BP Norge AS vil inneholde ytterligere detaljer om eiendeler og gjeld som BP Norge 
AS innehar, inkludert lisensene på norsk sokkel. 

Ved fastsettelse av vederlaget ved kjøpet, ble Det norske oljeselskap ASA og BP Norges 
virksomheter verdivurdert per 10. juni 2016. Disse vurderingene var basert på diskonterte 
kontantstrømsmodeller ved hjelp av tilgjengelig informasjon, samt ved å anvende rimelige 
forutsetninger. Dette var gjort for å kunne reflektere oppkjøpenes effektive dato, 01.januar 2016.  

Disse verdivurderingene ble benyttet for å bestemme den relative verdivurderingen av Det norske 
oljeselskap ASA og BP Norge AS, som igjen var grunnlaget for forhandlingene om hvor mange aksjer 
Det norske oljeselskap ASA skulle utstede som vederlag (basert på en tegningskurs på NOK 80 per 
aksje og en forutsetning om en valutakurs på 8,5 NOK:USD) og kontantvederlaget som skulle 
betales.  

Verdsettelsen av BP Norge AS har blitt oppdatert av Det norske oljeselskap ASA per 19. august 2016, 
og viser at verdien av BP Norge AS er minst lik verdien per 10. juni 2016. Denne oppdaterte 
verdivurderingen er basert på en diskontert kontantstrømsmodell ved hjelp av tilgjengelig 
informasjon, samt rimelige forutsetninger og tilgjengelig dokumentasjon på dato for den oppdaterte 
verdsettelsen.  

Verdivurderingene av Det norske oljeselskap ASA og BP Norges virksomheter som nevnt overfor er 
følsomme for fremtidsrettede forutsetninger, inkludert, men ikke begrenset til: olje- og gassreserver, 
produksjonsprofiler og priser, skattesatser, diskonteringsrente og fremtidige drift-, kapital- og 
fjerningskostnader. Bruk av ulike forutsetninger innenfor et rimelig og dokumenterbart intervall, kan 
ha vesentlig innvirkning på verdivurderingen av Det norske oljeselskap ASA og BP Norges 
virksomheter. 
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Del 2: Den uavhengige sakkyndiges uttalelse  

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 
3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Denne standarden krever at vi 
planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at eiendelen selskapet skal 
overta minst har en verdi som svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av 
verdsettelsen av innskuddet, herunder vurderingsprinsippene. Vi har også vurdert de 
verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.  

Vi mener bevisene som er innhentet er tilstrekkelige og hensiktsmessige som grunnlag for vår 
konklusjon.  

Konklusjon 

Etter vår mening er eiendelen som Det norske oljeselskap ASA skal overta som vederlag for 
økningen i aksjekapitalen blitt verdsatt i overensstemmelse med de beskrevne prinsipper, og har en 
verdi pr. 19. august 2016 som minst svarer til det avtalte vederlaget i Det norske oljeselskap ASAs 
aksjer, pålydende NOK 135 118 469, og overkurs   NOK 10 674 359 051, og kontantvederlaget USD 
242 523 406 pluss estimerte rentekostnader til 30. september 2016 som utgjør cirka USD 7 900 000.  

 

25. august 2016 

KPMG AS 

 

Mona Irene Larsen  

Statsautorisert revisor  

 

Vedlegg:  

1. Revidert årsregnskap for BP Norge med regnskapsslutt 31. desember for 2015, 2014 og 
2013, utarbeidet i henhold til norsk god regnskapsskikk (NGAAP).  

2. Ikke revidert oppstilling over resultat fra driften til BP Norge AS for seks måneder, per 30. juni 
2016, utarbeidet i henhold til IFRS.  























































































































































































Vedlegg 2 - Oppstilling over resultat fra driften til BP Norge AS – ikke revidert 
 
Six months ended 30 June 2016 prepared under IFRS and presented in USD 
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Note:  

Positive figures = debit / expense / loss 

Negative figures = credit / income / profit 


