
St.prp. nr.  59
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Om avviklingen av sammenslåingen av  
Telenor AS og Telia AB

Tilråding fra Samferdselsdepartementet av 19. mai 2000, god-
kjent i statsråd samme dag.



Kapittel 1 St.prp. nr. 59 2
Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB
1   Bakgrunn
Den 16. desember 1999 ble den norske og svenske regjeringen enige om å
avbryte arbeidet med å slå sammen Telenor AS og Telia AB. Det var videre
enighet om at avviklingen av samarbeidet skulle skje så raskt som mulig, og
reguleres i avtale mellom partene som den norske samferdselsministeren og
den svenske næringsministeren fikk i oppdrag å utforme. Partene var også
enige om at verken eierne eller selskapene skulle fremme noe krav om erstat-
ning i forbindelse med avviklingen av samarbeidet. Om bruddet vises for øvrig
til tidligere statsminister Bondeviks redegjørelse for Stortinget 21. desember
1999.
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2   Arbeidet med avviklingsavtalen
Etter enigheten 16. desember 1999 om å avbryte sammenslåingen har de to
departementene arbeidet med en avviklingsavtale. Dette arbeidet er nå slutt-
ført med et resultat som Regjeringen finner å være tilfredsstillende. Den nor-
ske samferdselsministeren og den svenske næringsministeren har 10. april
2000 med forbehold om Stortingets godkjennelse undertegnet en avtale om
avvikling av sammenslutningen og en avtale om overføring av den norske stats
aksjer i Newtel AB til Telenor AS. Avtalene følger som trykt vedlegg til propo-
sisjonen.

Fra svensk side er det i forhandlingene gitt uttrykk for at en ikke ser behov
for å forelegge avtalene for Riksdagen til godkjennelse. Nedenfor gjøres det
nærmere greie for de sentrale spørsmål som er regulert i avviklingsavtalen.
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3   Avvikling av Newtel AB

3.1 Bakgrunn

Med utgangspunkt i sammenslutningsavtalen av 30. mars 1999 hadde partene
opprettet et nytt felleseid svensk selskap, Newtel AB. Selskapet var tiltenkt rol-
len som eierselskap for det nye samarbeidet. Newtel AB ble opprinnelig stiftet
med en aksjekapital på SEK 100.000 fordelt på 100 aksjer à SEK 1000 som i
samsvar med sammenslutningsavtalen var fordelt slik at den svenske staten
eide 60 aksjer og den norske staten eide 40 aksjer. I samsvar med sammenslut-
ningsavtalen ble det på ekstraordinær generalforsamling i Newtel AB 18. okto-
ber 1999 vedtatt å overføre de to statenes aksjer i Telenor AS og Telia AB til
Newtel AB med grunnlag i en kapitalforhøyelse i selskapet på SEK 30 milliar-
der. Som vederlag skulle den svenske staten motta 18 millioner aksjer i selska-
pet og den norske staten skulle motta 12 millioner aksjer.

Melding om kapitalforhøyelsen ble gitt av Newtel AB til Patent- og regis-
treringsverket (PRV) 29. oktober 1999, men var ikke registrert da bruddet inn-
trådte 16. desember 1999. Registreringsmeldingen ble tilbakekalt 20. januar
2000. Patent- og registreringsverket besluttet som en følge av dette ikke å ta
registreringsmeldingen opp til behandling med den konsekvens at kapitalfor-
høyelsen etter svensk aksjerett ble å anse som ugyldig. Samtlige aksjer i Tele-
nor AS og Telia AB er 20. mars 2000 i samsvar med dette tilbakeført til hen-
holdsvis den norske og den svenske staten. De to statene er strøket som eiere
av 30 millioner nye aksjer i Newtels aksjebok.

3.2 Avviklingsmåten

Avviklingen av Newtel AB etter Stortingets godkjenning er regulert i avvi-
klingsavtalen pkt. 2. Partene har funnet det hensiktsmessig å la Telenor AS og
Telia AB forestå den tekniske avviklingen av Newtel AB. Som et ledd i dette
vil den norske staten overføre samtlige av sine 40 aksjer i Newtel AB til Tele-
nor AS samtidig som den svenske staten overfører samtlige av sine 60 aksjer
i Newtel AB til Telia AB. Avtalene om overdragelse av aksjene er vedlagt avvi-
klingsavtalen som bilag 1 a) og bilag 2 a). I etterkant av overføringen av
aksjene til Telenor AS og Telia AB skal de to selskapene i henhold til avtale
dem i mellom snarest mulig oppløse Newtel AB. Overføringen av aksjene
skjer til aksjenes pålydende verdi, dvs. for den norske statens vedkommende
40.000 SEK. Newtel AB har hatt utlegg på til sammen omlag SEK 24 millioner
i anledning sammenslåingsarbeidet. Dette er utgifter som skal tilordnes Tele-
nor AS og Telia AB og som Newtel AB i samsvar med dette har fakturert disse
selskapene for.

3.3 Skatterettslige spørsmål

Tilbakeføringen av aksjene i Telenor AS og Telia AB har reist skatterettslige
spørsmål som har måttet avklares før partene kunne komme fram til en avvi-
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klingsavtale. Dersom det hadde blitt lagt til grunn at Newtel AB, i tidsrommet
mellom aksjeinnskuddet 18. oktober 1999 og tidspunktet for tilbakeføringen
av Telenor-aksjene til den norske staten, var eier av aksjene i skatterettslig for-
stand, ville en eventuell verdistigning på aksjene pr. tilbakeføringstidspunktet
kunne ha representert en verdioverføring fra Newtel AB til staten. En slik ver-
dioverføring ville etter svensk skatterett kunne være å anse som et skatteplik-
tig uttak fra Newtel AB til fordel for den norske stat, som ville ha utløst skatte-
plikt for Newtel AB av en inntekt lik verdistigningen. Videre ville tilbakeførin-
gen av Telenor-aksjene til den norske stat, forutsatt at aksjene hadde steget i
verdi, kunne bli å anse som en utbytteutdeling fra Newtel til staten som aksjo-
nær i selskapet. En slik utbytteutdeling ville kunne medføre skatteplikt på den
norske stats hånd i henhold til den svenske lov om kupongskatt (kildeskatt på
aksjeutbytte).

Begge disse skatterettslige problemstillinger har vært behandlet i drøftin-
gene mellom Samferdselsdepartementet og det svenske Næringsdepartemen-
tet og med deres respektive rådgivere, med sikte på å avklare eventuelle skat-
tekonsekvenser av avviklingen. Dette førte til at en konkluderte med at grunn-
laget for uttaksbeskatning ikke er tilstede idet apportemisjonen i Newtel aldri
er blitt registrert av det svenske PRV, noe som igjen fører til at vedtaket om
aksjekapitalforhøyelse er å anse som ugyldig. Etter anmodning fra Newtel
basert på vurderinger av de svenske skatterådgiverene har den svenske Skat-
terettsnemnden ved beslutning av 18. februar 2000 meddelt at verken tilbake-
føringstransaksjonen eller plikten til å tilbakeføre aksjene medfører noen inn-
tektsskattekonsekvens for Newtel. Spørsmålet er bindende avgjort idet det
svenske Riksskatteverket som formell motpart i saken sluttet seg til konklu-
sjonen.

Forhåndsbeskjeden fra Skatterettsnemnden innebærer ingen formelt bin-
dende avgjørelse av spørsmålet om kupongskatt. De svenske skatterettslige
rådgivere har imidlertid klart konkludert med at den samme underliggende
skatterettslige begrunnelse som ligger til grunn for konklusjonen om inn-
tektsskatt for Newtel utvilsomt også tilsier at tilbakeføringen av aksjene i Tele-
nor ikke kan anses som en hendelse som utløser utbyttebeskatning.

Videre har såvel de norske som de svenske skatterettslige rådgivere kon-
kludert med at den norske stat vil være fritatt for svensk kildebeskatning av
slikt utbytte i medhold av den nordiske skatteavtalen selv om en slik transak-
sjon likevel skulle være å anse som en utbytteutdeling. Begrunnelsen er at sta-
ten som juridisk person må anses for å være et selskap etter skatteavtalens
legaldefinisjon av dette begrepet. Det er også uttrykkelig fastsatt at staten som
skattesubjekt er omfattet av skatteavtalen. Etter skatteavtalen er et selskap
som eier minst 10 pst. av kapitalen i et selskap i et annet nordisk land, fritatt
for kildeskatt på utbytte (dividende) som mottas fra et slikt selskap.

Ut fra dette legger Samferdselsdepartementet til grunn at tilbakeføringen
av aksjene i Telenor AS til den norske stat ikke vil medføre skatterettslige kon-
sekvenser verken for Newtel AB eller for den norske stat.
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4   Fordeling og dekning av statenes kostnader
I forbindelse med arbeidet med sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB,
og deretter arbeidet med avviklingen av sammenslåingen, har det påløpt kost-
nader på flere plan. Således har statene hatt felles kostnader i forbindelse med
forberedelsene til børsnoteringen av Newtel AB, særlig i form av kostnader til
eksterne rådgivere av forskjellige kategorier. Dette dreier seg først og fremst
om internasjonale banker i egenskap av tilretteleggere og juridiske, økono-
miske og markedsføringsrådgivere. Som det framgår av oppstillingen inntatt i
bilag 3 til avviklingsavtalen beløper disse kostnadene seg til ca. NOK 17 milli-
oner. Statene har i avviklingsavtalen blitt enige om fordelingen av disse kost-
nadene. I henhold til denne enigheten skal den norske stat dekke kostnader
på ca. NOK 6,8 millioner.

Videre påløper det i forbindelse med avviklingen av sammenslåingen av
Telenor AS og Telia AB for såvel den norske som den svenske staten separate
kostnader, særlig til eksterne og selskaps- og skattejuridiske rådgivere. I hen-
hold til avtalens pkt. 3.1 skal hver stat dekke sine egne kostnader i forbindelse
avviklingen av sammenslåingen. I 2000 er det bevilget 25 millioner kr (NOK)
på kap 1300, post 01 Driftsutgifter til departementets arbeid med sammenslå-
ingen av Telenor AS og Telia AB, jf. St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2/Budsjett-innst.
S. nr. 13 (1999-2000). Samferdselsdepartementet har lagt til grunn at denne
bevilgningen kan nyttes til å dekke kostnadene på departementets hånd som
er knyttet til avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB. Disse
anslås til å beløpe seg til om lag NOK 500.000.

Telenor AS, Telia AB og Newtel AB har også hatt kostnader i forbindelse
med arbeidet med sammenslåingen. Det vises her til pkt. 3.2 og 5.
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5   Avviklingsavtale mellom Telenor AS og Telia AB
Som følge av sammenslutningsarbeidet har Telenor AS og Telia AB pådratt
seg kostnader, særlig i forbindelse med planleggingen av integreringen av de
to konsernene. Kostnadene beløper seg til om lag NOK 445 millioner. Telenor
AS og Telia AB har forhandlet om en avviklingsavtale seg imellom parallelt
med at avviklingsavtalen ble forhandlet mellom statene. Også dette arbeidet
er nå sluttført og de to selskapene inngikk sin avviklingsavtale samme dag
som de to departementene inngikk sin avtale. Selskapene har fordelt sine kost-
nader i henhold til denne avtale, som innebærer at Telenor AS skal dekke om
lag NOK 210 millioner av felleskostnadene.
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6   Andre spørsmål

6.1 Fraskrivelse av retten til å kreve erstatning mv

I samsvar med det partene var enige om 16. desember 1999 har statene i avta-
lens pkt. 4 fraskrevet seg retten til å kreve erstatning eller andre utbetalinger
fra den annen stat eller fra selskapene med grunnlag i inngåelsen eller avvik-
lingen av sammenslutningen. Videre har den norske staten også forpliktet seg
til å påse at ikke Telenor AS eller andre av selskapene i Telenor-konsernet kre-
ver erstatning mv av den svenske staten eller av Telia AB eller andre selskaper
i Telia-konsernet. En tilsvarende forpliktelse påtar den svenske staten seg
overfor Telia AB. Fraskrivelsen av retten til å kreve erstatning gjelder ikke
krav som er hjemlet i avviklingsavtalen eller i avtalen om avvikling mellom
Telia AB og Telenor AS.

6.2 Opphør av aksjonæravtalen

I samsvar med sammenslutningsavtalen av 30. mars 1999 inngikk den norske
staten og den svenske staten 18. oktober 1999 en aksjonæravtale om samar-
beidet i Newtel AB. Når aksjene i Newtel AB i samsvar med det som er sagt i
pkt. 3 er solgt til henholdsvis Telenor AS og Telia AB opphører aksjonæravta-
len umiddelbart å gjelde. Reglene i aksjonæravtalens kapittel 8 om lovvalg og
voldgift skal gjelde for eventuelle tvister under avviklingsavtalen.

Samferdselsdepartementet

t i l r å r :

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til pro-
posisjon til Stortinget om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og
Telia AB.

Vi HARALD, Norges Konge,

s t a d f e s t e r:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om avviklingen av sammenslåingen
av Telenor AS og Telia AB i samsvar med et framlagt forslag.

Tilråding fra Samferdselsdepartementet ligger ved.
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Forslag til vedtak:

I
Stortinget godkjenner avtale om avvikling av sammenslutningen av Telenor
AS og Telia AB datert 10. april 2000.

II
Samferdselsdepartementet får fullmakt til å selge statens aksjer i Newtel AB
til Telenor AS for aksjenes pålydende verdi.

III
Staten gir avkall på mulig rett til erstatning eller andre betalinger fra den sven-
ske stat, Telia AB eller noen selskaper innen Telia-konsernet i forbindelse
med inngåelsen eller avviklingen av sammenslutningen av Telenor AS og
Telia AB.
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Vedlegg 1 

Avviklingsavtale
Denne avviklingsavtalen er inngått den 10. april 2000 mellom

Den norske stat representert ved Samferdselsministeren
Og Den svenske stat
i statenes egenskap av eiere av aksjer i Newtel AB («Newtel» eller «Selska-

pet»), og som tilskytere av apportinnskudd i form av aksjer i Telia AB (publ)
(«Telia») og Telenor AS («Telenor») i en ikke fullført nyemisjon i Newtel.

Bakgrunn

a) Mellom den norske staten og den svenske staten («Statene» eller «Par-
tene») foreligger en aksjonæravtale («Aksjonæravtalen») datert 18. okto-
ber 1999 vedrørende Newtel. Aksjonæravtalen er inngått i samsvar med en
sammenslutningsavtale inngått mellom Statene den 30. mars 1999, hvor-
ved Statene ble enige om en sammenslutning av virksomhetene til Telia
og Telenor («Sammenslutningen»).

b) På en ekstraordinær generalforsamling i Selskapet den 18. oktober 1999
ble det vedtatt å øke Selskapets aksjekapital med SEK 30.000.000.000 gjen-
nom en nyemisjon av 30.000.000 aksjer pålydende SEK 1.000 pr. aksje
(«Nyemisjonen»). Den svenske stat tegnet seg for 18.000.000 aksjer ved
apportinnskudd til Selskapet av alle aksjene i Telia. Den norske stat tegnet
seg for 12.000.000 aksjer ved apportinnskudd til Selskapet av alle aksjene
i Telenor.

c) I tråd med vedtaket på den ekstraordinære generalforsamlingen inngikk
Partene og Newtel samme dag en apportavtale i tråd med det som følger
av pkt. b) ovenfor.

d) Melding om Nyemisjonen ble gitt av Selskapet til Patent- og registrerings-
verket («PRV») den 29. oktober 1999. Meldingen om Nyemisjonen ble til-
bakekalt av Newtel den 20. januar 2000. PRV besluttet i den anledning
samme dag å ikke ta registreringsmeldingen opp til behandling.

e) De norske og svenske statsministrene tilkjennega gjennom omforente
pressemeldinger den 16. desember 1999 at arbeidet med å slå sammen
Telenor og Telia skulle avbrytes. Avviklingen av Sammenslutningen
skulle skje så raskt som mulig og reguleres i en avtale mellom Partene,
noe den norske samferdselsminister og den svenske næringsminister fikk
i oppdrag å utforme. Det var enighet om at ingen av Statene eller selska-
pene skulle fremsette noen krav om erstatning i forbindelse med avviklin-
gen av Sammenslutningen.

f) Samtlige aksjer i Telenor og Telia har i samsvar med bestemmelsene i §§
10 og 12 i 4. kapittel i den svenske aksjeloven (1975:1385) blitt tilbakeført
til henholdsvis den norske og den svenske staten. Newtel har i sin aksje-
bok strøket Statene som eiere av de 30.000.000 nytegnede aksjene i New-
tel.

g) Denne avtalen er betinget av godkjennelse fra det norske Storting.

Basert på det ovenstående er Partene blitt enige om følgende:
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6.3 Avvikling av Sammenslutningen

Sammenslutningen avvikles herved i tråd med bestemmelsene i denne avta-
len.

6.4 Salg av aksjer i Newtel

2.1 Umiddelbart etter at det norske Storting har godkjent Avtalen (jfr. pkt. g)
i ingressen ovenfor) skal den norske staten overføre samtlige av sine 40 aksjer
i Newtel til Telenor. Samtidig overfører den svenske staten samtlige av sine 60
aksjer i Newtel til Telia. Aksjeoverdragelsesavtalene er vedlagt som  Bilag 1
a) og  Bilag 2 a).

2.2 I etterkant av salgene referert til under pkt. 2.1 ovenfor skal Telia og
Telenor, i henhold til avtale dem imellom, så snart som mulig oppløse Newtel.
Avtalen skal inneholde bestemmelser som sikrer at Selskapet har tilstrekke-
lige ressurser for løpende å dekke sine forpliktelser.

6.5 Fordeling av kostnader

3.1 Hver stat skal dekke sine egne kostnader i forbindelse med inngåelsen og
avviklingen av Sammenslutningen.

3.2 Statene har hatt påløpne kostnader i henhold til oppstillingen i  Bilag
3. Partene er enige om fordelingen av disse kostnadene, og skal dekke kost-
nadene i henhold til oppstillingen i  Bilag 3.

3.3 Telia og Telenor har overfor Statene bekreftet at de eller deres kon-
sernselskaper ikke har pådratt seg eller vil pådra seg kostnader i forbindelse
med inngåelsen eller avviklingen av Sammenslutningen som de mener skal
dekkes av Statene. Telia og Telenors bekreftelser er inntatt som  Bilag 4og
Bilag 5.

6.6 Fraskrivelse av retten til å kreve erstatning

4.1 Ingen av Statene skal ha noen rett til erstatning eller andre betalinger fra
den annen stat i forbindelse med inngåelsen eller avviklingen av Sammenslut-
ningen.

4.2 Ingen av Statene skal ha noen rett til erstatning eller andre betalinger
fra Newtel, Telia, Telenor eller noen selskaper i disse konsernene i forbin-
delse med inngåelsen eller avviklingen av Sammenslutningen.

4.3 Den norske staten skal tilse at verken Telenor eller noen av selskapene
i Telenor-konsernet vil kreve erstatning eller andre betalinger av den svenske
stat eller av Telia eller noen av selskapene i Telia-konsernet i forbindelse med
inngåelsen eller avviklingen av Sammenslutningen.

Den svenske staten skal tilse at verken Telia eller noen av selskapene i
Telia-konsernet vil kreve erstatning eller andre betalinger av den norske stat
eller av Telenor eller noen av selskapene i Telenor-konsernet i forbindelsen
med inngåelsen eller avviklingen av Sammenslutningen.
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4.4 Bestemmelsene i dette pkt. 4 gjelder ikke for krav i henhold til denne
avtalen eller i henhold til avtalen mellom Telia og Telenor referert til i pkt. 6
nedenfor.

6.7 Opphør av Aksjonæravtalen

Når aksjene i Newtel har blitt solgt til Telenor og Telia i henhold til pkt. 2.1
ovenfor, skal Aksjonæravtalen, med unntak for bestemmelsene i Aksjonærav-
talens kapittel 8, umiddelbart opphøre.

6.8 Avtale mellom Telia og Telenor

Samme dag som inngåelsen av denne avtalen ble det inngått en avtale om
avvikling av Sammenslutningen mellom Telia og Telenor.

6.9 Lovvalg og voldgift

Denne avtalen skal reguleres av svensk rett. Dersom det oppstår en konflikt i
forbindelse med denne avtalen, skal denne løses i henhold til reglene i kapittel
8 i Aksjonæravtalen.

6.10 Ikrafttreden

Denne avtalen trer i kraft umiddelbart etter at den er godkjent i det norske
Stortinget. Handlinger som skal skje i henhold til denne Avtalen, skal gjen-
nomføres umiddelbart deretter. Den norske stat forplikter seg til å søke å inn-
hente slik godkjennelse så raskt som mulig etter undertegnelsen av denne
Avtalen. Dersom slik godkjennelse ikke kan oppnås skal statene umiddelbart
vurdere hvordan avviklingen av sammenslutningen i så fall kan gjennomføres.

For Den svenske staten For Den norske staten

(Bjørn Rosengren) Terje Moe Gustavsen

i henhold til fullmakt
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Vedlegg 2 

Aksjeoverdragelsesavtale 1) 

Den Norske Stat, representert ved Samferdselsdepartementet («Selgeren»),
og Telenor AS («Kjøperen») har denne dag inngått følgende avtale:
1. Selgeren selger herved til Kjøperen sine 40 aksjer («Aksjene») i Newtel

AB (556569-2968) («Selskapet»).
2. Salget er betinget av at avviklingsavtalen inngått mellom den norske og

den svenske staten dags dato blir effektiv ved at den blir godkjent av det
norske Stortinget.

3. Aksjene skal overtas av Kjøperen umiddelbart etter godkjennelse i hen-
hold til punkt 2 ovenfor foreligger.

4. Kjøpesummen for Aksjene skal være aksjenes pålydende som skal betales
når Aksjene overtas av Kjøperen i henhold til punkt 3 ovenfor.

5. Umiddelbart etter at kjøpesummen er betalt skal Selgeren og Kjøperen i
henhold til vedlagte meddelelse begjære at overdragelsen innføres i Sel-
skapets aksjebok.

6. Kjøperen er vel kjent med Selskapets stilling, og bekrefter herved at han
ikke vil fremme noen krav mot Selgeren i tilknytning til overdragelsen.

7. Kjøperen bekrefter herved overfor Selgeren at Selskapet så snart som
mulig skal bli oppløst, og at Kjøperen vil sørge for at Selskapet har tilstrek-
kelige midler til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med en slik opp-
løsning.

Oslo, 10. april 2000

1) Bilag 1 a) til avviklingsavtalen

Den Norske Stat v/Samferdselsdepartementet Telenor AS
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Vedlegg 3 

Brev til Newtel AB 2) 

Newtel AB
c/o Telia AB (publ)
Den Norske Stat representert ved Samferdselsdepartementet («Selge-

ren») og Telenor AS («Kjøperen») vil herved underrette Dem om at Selgerens
40 aksjer i Newtel AB har blitt solgt til Kjøperen.

Vi ber om at De innfører denne eierforandringen i aksjeboken og sender
oss en skriftlig bekreftelse på at så har skjedd.

Oslo, 2000

2) Bilag 1 b) til avviklingsavtalen

Den Norske Stat v/Samferdselsdepartementet Telenor AS



St.prp. nr. 59 15
Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB
Vedlegg 4 

Avtal om aktieöverlåtelse 3) 

Mellan svenska staten genom Näringsdepartementet (Säljaren) och Telia AB
(publ) (Köparen) har denna dag följande avtal träffats.
1. Säljaren överlåter till Köparen 60 aktier (Aktierna) i Newtel AB (556569-

2968), (Bolaget).
2. Överlåtelsen är villkorad av att det avvecklingsavtal som ingåtts denna dag

mellan svenska staten och norska staten godkänns av norska Stortinget.
3. Aktierna skall tillträdas av Köparen omedelbart efter att godkännande

enligt punkt 2 ovan föreligger.
4. Köpeskillingen för Aktierna skall vara 60 000 kronor att erläggas kontant

då tillträde sker.
5. Säljaren och Köparen skall denna dag i skrivelse till Bolaget enligt bilaga

begära att överlåtelsen införs i Bolagets aktiebok.
6. Köparen är väl förtrogen med Bolagets ställning och bekräftar härigenom

att han inte har något anspråk mot Säljaren i anledning av aktieöverlåtel-
sen. Köparen bekräftar också gentemot Säljaren att Köparen kommer att
tillse att Bolaget har erforderliga medel för att fullgöra sina förpliktelser
gentemot borgenärer samt att Bolaget kommer att upplösas så snart som
möjligt.

Stockholm den 10 april 2000

3) Bilag 2 a) til avviklingsavtalen

SVENSKA STATEN genom NÄRINGSDEPARTEMEN-
TET

TELIA AB (publ)



St.prp. nr. 59 16
Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB
Vedlegg 5 

Newtel AB 4) c/o Telia AB (publ)
Svenska staten genom Näringsdepartementet (Säljaren) och Telia AB (publ)
(Köparen) får härigenom underrätta Er om att Säljarens 60 stycken aktier i
Bolaget överlåtits till Köparen.

Vi ber att Ni antecknar denna ägarförändring i aktieboken och tillställer
oss skriftlig bekräftelse att så skett.

Stockholm den 10. april 2000

4) Bilag 2b) til avviklingsavtalen

SVENSKA STATEN genom NÄRINGSDEPARTEMEN-
TET

TELIA AB (publ)
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Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB
Vedlegg 6 

Kostnadsfordeling 5) 

Statene har hatt følgende påløpne kostnader til fordeling:

Fordelingen gjennomføres ved at den svenske stat fullt ut dekker kostna-
dene til N3prenör, MMI (Sweden) og Demoskap (totalt SEK 5.541.156), mens

5) Bilag 3 til avviklingsavtalen

Advisor/country Type of cost Cur-
rency

Amount Exch. 
rate

Total In 
SEK

Total In 
NOK

Norway
MMI (Norway) Market research NOK 609,784 1,06 546,371 609,784

GCI Monsen PR NOK 1,214,38
8

1,06 1,287,25
1

1,214,38
8

Wiersholm, Mellbye 
& Bech

Legal NOK 198,300 1,06 208,078 198,300

DnB Travel and meetings NOK 148,349 1,06 157,250 148,349

Sweden
Enskilda Law Legal SEK 555,000 1,00 555,000 523,585

Enskilda Out-of-pocket (travel 
etc.)

SEK 150,000 1,00 150,000 141,509

Carnegie Legal Legal SEK 180,000 1,00 180,000 169,811

Carnegie Travel etc. SEK 50,000 1,00 50,000 47,170

N3prenör PR SEK 4,173,03
1

1,00 4,173,03
1

3,936,82
2

MMI (Sweden) Market research SEK 379,375 1,00 379,375 357,901

Demoskap (Swe, 
Den, Fin)

Market research SEK 988,750 1,00 988,750 932,783

International
Joint Global Co-ordi-
nators

Out-of-pocket GBP 320,000 14,08 4,506,60
0

4,250,56
6

Skadden, Arps Professional services 
and exp

USD 171,235 8,55 1,464,05
9

1,381,18
8

Citigate Dewe 
Rogerson

Professional services 
and exp

GBP 180,000 14,08 2,534,40
0

2,390,94
3

Cleary, Gottlieb Professional services 
and exp

USD 99,865 8,55 853,846 805,515

Total 18,133,0
12

17,106,6
15

SEK/NOK 1,06

SEK/GBP 14,08

SEK/USD 8,55



Vedlegg 6 St.prp. nr. 59 18
Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB
den norske stat fullt ut dekker kostnadene til MMI (Norway) og GCI Monsen
(totalt NOK 1.824.172). De øvrige kostnader skal statene dele likt.

Det ovenstående medfører at den norske stat skal dekke kostnader på
NOK 6.851.640 og den svenske stat skal dekke kostnader på SEK 10.870.273.
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Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB
Vedlegg 7 

Erklæring fra Telia AB 6) 

Svenska staten genom Näringsdepartementet Norska staten genom 
Samferdselsdepartementet

Vi hänvisar till avvecklingsavtal ingånget denna dag mellan svenska och nor-
ska staten avseende avvecklingen av samgåendet mellan oss och Telenor AS.

Vi bekräftar härigenom att varken vi eller något av våra dotterföretag ådra-
git sig kostnader eller kommer att ådra sig kostnader i samband med avtalet
om samgående mellan oss och Telenor eller avvecklingen därav, för vilka vi
eller de kommer att kräva ersättning av den svenska och/eller den norska sta-
ten.

Stockholm den 10 april 2000
TELIA AB (publ)

6) Bilag 4 til avviklingsavtalen
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Om avviklingen av sammenslåingen av Telenor AS og Telia AB
Vedlegg 8 

Erklæring fra Telenor AS
Den  7)  Norske Stat

v/Samferdselsdepartementet
Den Svenske Staten
v/Næringsdepartementet
Vi viser til avviklingsavtale inngått mellom den norske og den svenske stat

denne dag vedrørende avviklingen av arbeidet med å slå sammen Telenor og
Telia.

Vi bekrefter herved at verken Telenor eller noen av dets datterselskaper
har pådratt seg eller vil pådra seg kostnader i forbindelse med inngåelsen eller
avviklingen av sammenslåingen av Telia/Telenor som vi vil kreve dekket av
den norske staten og/eller den svenske staten.

Oslo, 10. april 2000
Telenor AS

7) Bilag 5 til avviklingsavtalen
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