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1. FUSJONEN 

1.1 Innledning 

I forbindelse med forslag om fusjon av Easybank ASA ("Easybank") og BRAbank ASA ("BRAbank"), har 
styret i Easybank utarbeidet denne rapporten i henhold allmennaksjeloven § 13-9.   
 
Easybank og BRAbank er i det følgende i fellesskap kalt "Selskapene". 
 

1.2 Formålet med fusjonen og dens betydning for selskapene 

Styrene i Selskapene har inngått en avtale som regulerer en planlagt fusjon av Selskapene. Styrenes 
oppfatning er at en sammenslåing av Selskapene vil skape en merverdi sammenlignet med at Selskapene 
opererer som separate selskaper. Styrene er enige om at det fusjonerte selskapets forretningsplan skal være 
basert på den forretningsmodell og kostnadsstruktur som det Easybank har før fusjonen.  
 
Ved den foreslåtte fusjonen overfører BRAbank alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Easybank. Etter 
gjennomføring av fusjonen vil BRAbank oppløses og ikke lenger eksistere som selskap notert på Merkur 
Market. Easybank viderefører BRAbanks notering på Merkur Market etter fusjonen. Fusjonen vil bli 
registrert og tre i kraft utenfor åpningstiden for handel på Merkur Market. 

 
Fusjonen er betinget av at Easybank i forbindelse med fusjonen fatter vedtak om kapitalnedsettelse, valg av 
nytt styre og valgkomité og utstedelse av tegningsretter som angitt i innkallingen til ekstraordinær 
generalforsamling i Easybank, vedlagt fusjonsplanen. Vedtakene vil være betinget av at fusjonen 
gjennomføres.  

 
Utstedte tegningsretter i Easybank fortsetter uendret etter fusjonen. Utstedte tegningsretter i BRAbank vil 
reetableres i Easybank med justert antall og tegningskurs i tråd med bytteforholdet lagt til grunn for 
fusjonen. 
 
Det vises før øvrig til fusjonsplanen for nærmere detaljer om fusjonen. 

 

1.3 Lovreguleringer  

Fusjonen foreslås gjennomført etter bestemmelsene i allmennaksjeloven kapittel 13 hvoretter BRAbank 
fusjoneres med Easybank mot at aksjonærene i BRAbank mottar vederlag i form av aksjer i Easybank.   

 
Fusjonen gjennomføres regnskapsmessig som en transaksjon i tråd med regnskapslovens regler.   

 
Fusjonen gjennomføres med full skattemessig kontinuitet for norske skatteformål i samsvar med 
bestemmelsene i skatteloven kapittel 11. Dette gjelder både Selskapene og aksjonærene.  

 
At fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet innebærer at alle skatteposisjoner i BRAbank 
knyttet til eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres, overføres uendret og uten at det utløses skatt 
i BRAbank eller gir oppskrivningsrett for Easybank. 
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Fusjonen vil ikke anses som en skattemessig realisasjon for norske aksjonærer. For utenlandske aksjonærer 
reguleres den skattemessige behandlingen av de respektive lands skatteregler. I enkelte land kan det være at 
fusjonen anses som en skattemessig transaksjon. Alle utenlandske aksjonærer oppfordres til å konsultere 
med skatteeksperter i sine respektive jurisdiksjoner. 
 

2. FASTSETTELSE AV FUSJONSVEDERLAGET 

Fusjonsvederlaget til aksjonærene i BRAbank består av vederlagsaksjer i Easybank som utstedes ved 
kapitalforhøyelsen som gjennomføres i forbindelse med fusjonen. 
 
Bytteforholdet ved fusjonen er fastsatt til at én aksje i BRAbank gir rett til 0,075724 aksjer i Easybank. 
Bytteforholdet er fremforhandlet av Selskapenes styrer, dvs. mellom uavhengige parter, og er således fastsatt 
på markedsmessig vilkår. Ved fastsettelsen av bytteforholdet har styrene i Selskapene tatt hensyn til at det 
Overtakende Selskapet har en liten beholdning egne aksjer. Det har ikke vært særlige vanskeligheter ved 
fastsettelsen av fusjonsvederlaget.  
 
For å få riktig bytteforhold uten at aksjer må eies i sameie av aksjonærene, vil antall vederlagsaksjer til den 
enkelte aksjonær avrundes nedover til nærmeste antall hele aksjer. Easybank vil imidlertid kompensere 
aksjonærene som får avrundet antall vederlagsaksjer gjennom overføring av egne aksjer til de berørte 
aksjonærene etter fusjonen som et tilleggsvederlag. Vederlagsaksjene gir rettigheter i Easybank fra 
tidspunktet for selskapsrettslig ikrafttredelse av fusjonen.  
 
Ved fusjonen økes aksjekapitalen i Easybank med NOK 94 794 380 ved utstedelse av  
47 397 190 nye aksjer, hver pålydende NOK 2.  
 
Da fusjonen gjennomføres regnskapsmessig som transaksjon settes tegningskursen til virkelig verdi av 
egenkapitalen i BRAbank. På denne bakgrunnen er tegningskursen fastsatt til NOK 7,20 per aksje, dvs. totalt 
tegningsbeløp på NOK 341 259 768. Verdsettelsen og tegningskursen er fastsatt per 12. juni 2020 av 
Selskapenes styrer. Differansen mellom nominell aksjekapitalforhøyelse og samlet tegningsbeløp tilføres 
overkurs. 
 
Det vises for øvrig til vedlagte sakkyndig redegjørelser for fusjonsplanen utarbeidet av PwC i anledning 
fusjonen 

3. FORHOLDET TIL DE ANSATTE 

Fusjonen gjennomføres i samsvar med gjeldende lover og regler, herunder reglene i aksjeloven kapittel 13 og 
arbeidsmiljøloven kapittel 16. 
 
Før den foreslåtte fusjonen har BRAbank 51 ansatte og Easybank har 27 ansatte.  
 
De ansattes ansettelsesforhold i BRAbank vil ved fusjonens ikrafttredelse bli overført til Easybank. 

 
Det er planlagt at de fleste stillingene vil samlokaliseres i Oslo. For ansatte som innehar stilling lokalisert i 
Bergen, vil en slik eventuell endring i arbeidssted i tilfelle være å anse som såkalte "endringsoppsigelser" 
som må gjennomføres i tråd med gjeldende regler.  
 
De ansatte vil for øvrig beholde de individuelle lønns- og arbeidsvilkår de har på tidspunktet for den 
foreslåtte overføringen i tråd med reglene i arbeidsmiljølovens kapittel 16. Videre har de ansatte rett til 
videre opptjening av kollektive tjenestepensjonsordninger. Easybank har plikt til enten å ta over de ansattes 
gjeldende kollektive pensjonsordning eller gjøre allerede eksisterende pensjonsordninger i Easybank 
gjeldende for de overførte arbeidstakerne. Arbeidstakerne har således uansett rett til en pensjonsordning i 
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samsvar med minimumskravet til pensjonsrettigheter i lov om foretakspensjon. Ansienniteten til de 
overførte ansatte videreføres.  
 
Dersom det er ansatte i BRAbank som ikke ønsker at arbeidsforholdet blir overført til Easybank, kan de i 
henhold til arbeidsmiljøloven reservere seg mot dette. De ansatte vil få en frist på minimum 14 dager til å 
vurdere hvorvidt reservasjonsretten skal benyttes. 
 
Da en eventuell virksomhetsoverdragelse vil kunne medføre en betydelig endring av arbeidssted for mange 
av de berørte ansatte, vil dette kunne medfører at de ansatte i utgangspunktet vil ha en såkalt "valgrett", dvs. 
at de ansatte vil kunne kreve å fastholde sine arbeidsforhold hos tidligere arbeidsgiver (BRAbank). Ettersom 
BRAbank etter planen vil fusjoneres inn i Easybank, og dermed opphører å eksistere som egen juridisk 
enhet, blir dette imidlertid ikke praktisk mulig.  

 
En reservasjon vil medføre at arbeidsforholdet ikke overføres til Easybank. Bruk av reservasjonsretten 
innebærer imidlertid ikke at arbeidsforholdet hos BRAbank fortsetter, jf. avsnittet ovenfor om valgrett. Om 
den ansatte reserverer seg mot overføringen, vil således arbeidsforholdet opphøre uten ytterligere 
oppsigelse eller varsel. Arbeidsforholdet vil da opphøre på tidspunktet for overføringen / gjennomføringen 
av fusjonen, uavhengig av hvilken oppsigelsestid den ansatte har i henhold til ansettelsesavtale. Det vil 
heller ikke være tale om noen fortrinnsrett til nye stillinger i BRAbank i ett år etter overføringstidspunktet, 
da BRAbank opphører å eksistere som egen juridisk enhet. 
 
Den foreslåtte fusjonen og dens betydning er drøftet med de ansattes tillitsvalgte i tråd med 
arbeidsmiljøloven § 16-5, jf. allmennaksjeloven § 13-11 (1). Styret vil sørge for at de ansatte blir informert om 
den foreslåtte fusjonsplanen så snart som mulig etter at styret har undertegnet disse. Fusjonsplanen med 
vedlegg og denne fusjonsrapporten vil bli gjort tilgjengelig for de ansatte, forutsatt at fusjonen besluttes 
gjennomført. 

 
Eventuelle innkomne skriftlige uttalelser fra de ansatte vil inngå ved den videre behandling av fusjonen, jf. 
allmennaksjeloven § 13-11 (4). 

 
* * * * * 
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