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Uttalelse om redegjørelse ved oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning 

Vi har kontrollert redegjørelsen datert 2. desember 2022 i forbindelse med beslutning om at Care 
Holding AS, Br. Karlsen Holding AS, TAJ Holding AS, Jahatt AS og Agir AS skal kunne gjøre opp 
innskuddsforpliktelse for aksjer i Pharma Holdings AS ved motregning. Redegjørelsen inneholder 
styrets presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med kravene som stilles i aksjeloven § 
10-2, jf § 2-6 første ledd nr. 1 til 4 og styrets erklæring om at gjelden som skal motregnes, minst 
svarer til vederlaget.  

Styrets ansvar for redegjørelsen 

Styret er ansvarlig for å utarbeide redegjørelsen.  

Revisors oppgaver og plikter 

Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll.  

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 gjelden som skal kunne 
motregnes minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av at gjelden er en reell 
betalingsforpliktelse og at beskrivelsen av den er hensiktsmessig og dekkende som grunnlag for 
vurdering av hvorvidt gjelden kan motregnes som oppgjør for innskuddsforpliktelse for aksjer. 

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon.  
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Uttalelse om redegjørelse ved oppgjør av aksjeinnskudd ved motregning – Pharma Holdings AS 

 
A member firm of Ernst & Young Global Limited 

Konklusjon 

Etter vår oppfatning inneholder redegjørelsen de opplysningene aksjeloven § 10-2, jf § 2-6 første 
ledd nr. 1 til 4 krever, og den gjelden pr. 2. desember 2022 som skal kunne motregnes, svarer etter 
vår mening minst til det avtalte vederlaget i aksjer i Pharma Holdings AS pålydende kr 212 885 
samt overkurs kr 21 075 615. 

 

Tromsø, 9. desember 2022 

ERNST & YOUNG AS 

 

Uttalelsen er signert elektronisk 

 

Monica Sørensen 

statsautorisert revisor 
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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." 

Monica Sørensen
Statsautorisert revisor
Serienummer: 9578-5999-4-1163721
IP: 185.97.xxx.xxx
2022-12-09 10:53:50 UTC
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Uttalelse om redegj. ved oppgj. av aksjeinnsk. motregn
            Y0FBK-QA8ZU-UGPGW-FKUHY-SPEI1-2U5H8
            SHA-256
            d74ee82e450700101581003987544de4d824b4345e295eb96b7ba692d32b7f60
            
                                    
                                                                            Statsautorisert revisor
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    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                    
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