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Westerdals ACT - høyskolens vurdering av transaksjoner
Vi viser til brev 13. oktober 2015 om høyskolens rapportering for 2014 og øvrig kontakt.
I brev 27. januar 2014 orienterer Anthon B. Nilsen utdanning AS (ABNU) om prosessen med
sammenslåing av selskapene som i dag er Westerdals – Oslo School of Art, Communication
and Technology AS (Westerdals ACT). ABNU viser til at Norges informasjonsteknologiske
høyskole AS (NITH) over flere år har vurdert strategisk videreutvikling av skolen gjennom
oppkjøp og sammenslåing med andre høyskoler. Videre viser ABNU til at aksjene i
Westerdals høyskole AS og NISS høyskole AS (NISS) overdras til NITH og fusjoneres inn i
høyskolen, som også skifter navn til Westerdals ACT.
ABNU har opplyst at sammenslåingen gjennomføres som konserninterne transaksjoner, med
ekstern verdsetting og markedsmessige vilkår, som utløser en regnskapsmessig gevinst for
eierselskapet Anthon B. Nilsen skoledrift AS. ABNU har vist til at private høyskoler skal la
statlige driftstilskudd og egenbetaling fra studentene komme studentene til gode. Institusjoner
som mottar statstilskudd, kan ikke gi økonomisk utbytte eller på annen måte overføre
overskudd til eier eller dens nærstående, jf. universitets- og høyskoleloven
§ 7-1 annet ledd.
I brev 14. september 2015 viser departementet til at Westerdals ACTs rapportering om
transaksjoner mellom nærstående er overordnet, og ber om en nærmere presisering. I brev 13.
oktober 2015 orienterer høyskolen nærmere om slike transaksjoner.
På bakgrunn av den samlede rapporteringen ser departementet behov for Westerdals ACTs
redegjørelse og vurdering av hvordan de aktuelle transaksjonene i forbindelse med
sammenslåingen av de tre høyskolene forholder seg til forbudet mot å overføre institusjonenes
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overskudd til eier eller eiers nærstående. Vi ber høyskolen dokumentere hvordan den og
Westerdals, NISS og NITH i fusjonen i 2014 sikrer og har sikret at statlige driftstilskudd og
egenbetaling fra studentene kommer og har kommet studentene til gode, jf. universitets- og
høyskoleloven § 7-1 annet ledd.
Departementet registrerer at sammenslåingen av de tre høyskolene skjedde ved at
morselskapet Anthon B. Nilsen skoledrift AS (ABNS) først solgte sine aksjer i
datterselskapene Westerdals og NISS til sitt tredje datterselskap, NITH. Salget skapte et
formuerettslig krav på vederlag for aksjene. Deretter ble det gjennomført en mor/datterfusjon, med NITH som overtakende selskap. At det skjedde i den formen, var et resultat av
aksjeoverdragelsene. På denne bakgrunn ber vi Westerdals ACT særlig gjøre rede for og
dokumentere hvorfor sammenslåingen av Westerdals, NISS og NITH skjedde på denne
måten. Vi ber om at det redegjøres for hvorfor samlingen av virksomhetene ikke i stedet ble
gjennomført som en fusjon etter reglene i aksjeloven § 13-24 om fusjon mellom selskaper
med samme eier, all den tid både Westerdals, NISS og NITH etter det opplyste var heleide
datterselskaper av ABNS. En slik fusjon ville skjedd uten forutgående aksjeoverdragelser.
Når det gjelder prisingen av selskapene NISS og Westerdals, antar departementet at
utbytteforbudet i universitets- og høyskoleloven § 7-1 annet ledd generelt vil ha en
prisdempende effekt ved kjøp av selskaper som mottar tilskudd. Vi ber Westerdals ACT
redegjøre for de prinsipper som er fulgt ved fastsettelsen av prisen, samt oversende all
dokumentasjon som er utarbeidet i den forbindelse.
Vi ber om tilbakemelding så raskt som mulig og innen 20. november 2015.
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