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AVTALE
Denne avtale (”Avtalen”) er inngått [] 2012 mellom:
(1)

Ludo Mobil AS, org. nr. 993 881 589, Hardangerveien 21, 5225 Nesttun
(”Selgeren”); og

(2)

Telenor Norge AS, org. nr. 976 967 631, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu
(”Kjøperen”).

1

BAKGRUNN

1.1

Selgeren er et norsk aksjeselskap som tilbyr mobiltelefoni- og mobile
bredbåndstjenester til privat- og bedriftsmarkedet via nettsiden ”Ludo Mobil”.

1.2

Kjøperen er et heleiet datterselskap av Telenor ASA, og tilbyr mobiltjenester og
andre tele- og datatjenester i det norske markedet.

1.3

Partene er enige om at Kjøperen skal kjøpe og Selgeren skal selge salgsgjenstanden
beskrevet i punkt 2.1 og Bilag 2.1 på de vilkår som følger av Avtalen.

2

SALGSGJENSTAND

2.1

Salgsgjenstanden

2.1.1

Selgeren skal selge og Kjøperen skal kjøpe Selgerens mobilvirksomhet
(”Virksomheten”) med de eiendeler, rettigheter og forpliktelser som er spesifisert i
Bilag 2.1 til Avtalen.

2.1.2

Dersom det skulle vise seg at enkelte av Selgerens eiendeler og rettigheter ikke er
medtatt i Bilag 2.1, omfattes også disse av Virksomheten dersom de er nødvendige
for å utøve Virksomheten, og skal overdras til Kjøperen uten ekstra vederlag og for
øvrig på de vilkår som følger av Avtalen.

2.1.3

Følgende eiendeler, rettigheter og forpliktelser er uttrykkelig unntatt og omfattes
ikke av Avtalen:
a)

Alle utestående fordringer tilknyttet Virksomheten per Overdragelsesdagen.

b)

Samtlige ansatte i Selgeren.

c)

Med unntak for rettighetene inntatt i Lisensavtale for varemerket ”Ludo”
inntatt som Bilag 41.1c), alle immaterielle rettigheter knyttet til navnet
Ludo, herunder varemerke.

d)

Alle krav fra eller ansvar overfor Selgerens kunder som knytter seg til
tjenester levert før Overdragelsesdagen.
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e)

Alle øvrige forpliktelser som Selgeren har og som ikke er spesifisert i Bilag
2.1, herunder knyttet til utestående gjeld som Selgeren har til tredjeparter
og for betaling av skatter og avgifter.

3

KJØPESUM OG OPPGJØR

3.1

Kjøpesum

3.1.1

Kjøperen skal betale Selgeren et vederlag for Virksomheten (”Kjøpesummen”)
tilsvarende NOK [] per kundeavtale som, etter at den er overdratt i henhold til
denne Avtalen, defineres som ”aktiv” hos Kjøperen, dog slik at dersom én
kundeavtale omfatter flere mobilabonnementer, skal Kjøperen betale et vederlag
stort NOK [] per mobilnummer som, etter overdragelsen, defineres som ”aktiv” hos
Kjøperen.

3.1.2

En kundeavtale (eller mobilnummer, dersom kundeavtalen gjelder flere mobilnumre)
defineres som ”aktiv” dersom det er generert minst to hundre kroner i omsetning hos
Kjøperen innen [30] dager etter Overdragelsesdagen.

3.2

Oppgjør

3.2.1

Kjøpesummen skal betales som følger:
a)

NOK [tilsvarende 50 % av estimert Kjøpesum] skal betales kontant på
Overdragelsesdagen;

b)

NOK [tilsvarende 30 % av estimert Kjøpesum] (”Utsatt Kjøpesum”) skal
holdes tilbake som sikkerhet for eventuelle garantikrav mot Selgeren i
henhold til punkt 9 nedenfor og, med fradrag for eventuelle garantikrav
Kjøperen måtte ha, betales kontant 18 måneder etter Overdragelsesdagen;
og

c)

resten av Kjøpesummen (”Restkjøpesummen”) skal betales i henhold til
Pro & contraoppgjøret beskrevet i punkt 7 nedenfor.

3.3

Merverdiavgift
Varer og tjenester overtas som ledd i overdragelse av virksomhet til ny innehaver,
og er fritatt for avgiftsberegning etter merverdiavgiftsloven § 6-14, og det beregnes
ikke merverdiavgift av Kjøpesummen.

4

KJØPERENS BETINGELSER FOR ERVERV AV VIRKSOMHETEN

4.1

Erverv av Virksomheten er fra Kjøperens side betinget av at:
a)

Kjøperens erverv av Virksomheten er endelig godkjent av
Konkurransetilsynet uten vilkår eller på vilkår som er akseptable for
Kjøperen, enten uttrykkelig eller ved at fristen for at Konkurransetilsynet
kan gi pålegg om fullstendig melding har løpt ut;
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b)

Selgerens generalforsamling har godkjent salget av Virksomheten til
Kjøperen;

c)

Kjøperen og Ludo Group AS inngår lisensavtale som gir Kjøperen rett til å
benytte varemerket ”Ludo” i en periode på to år etter Overdragelsesdagen
på de vilkår som fremgår av lisensavtalen vedlagt denne Avtalen som Bilag
4.1c)

d)

alle avtaleparter under avtalene som er nødvendige for å drive
Virksomheten har samtykket i overdragelsen av avtalene til Kjøperen; og

e)

samtlige ansatte i Selgeren skriftlig bekrefter at de ikke vil kreve ansettelse
hos Kjøperen.

4.2

Hvis betingelsene i punkt 4.1 ikke er oppfylt eller frafalt innen [] 2012, kan
Kjøperen heve avtalen i sin helhet, uten at Selgeren kan gjøre noe krav gjeldende
mot Kjøperen. Overdragelsen av Virksomheten skal i så fall ikke gjennomføres.
Partene bærer i dette tilfelle sine egne kostnader, og vil ikke kunne kreve erstatning
for eventuelle økonomiske tap som følge av at Avtalen faller bort.

5

FORPLIKTELSER ETTER SIGNERING AV AVTALEN

5.1

Medvirkning til oppfyllelse
Kjøperen og Selgeren forplikter seg til å arbeide for at betingelsene i punkt 4.1 blir
oppfylt.

5.2

Drift frem til Overdragelsesdagen

5.2.1

Virksomheten skal frem til Overdragelsesdagen drives i tråd med det som har vært
praksis frem til tidspunktet for inngåelse av denne Avtale. Selgeren skal ikke inngå
nye avtaler av vesentlig betydning for Virksomheten uten Kjøperens skriftlige
samtykke.

5.2.2

I den utstrekning det ikke er i strid med gjeldende konkurranselovgivning, skal
Kjøperen gis innsyn i alle vesentlige forhold ved Virksomheten, og skal fortløpende
orienteres om alle forhold av vesentlig betydning for Virksomheten.

5.3

Overføring av kundeavtaler

5.3.1

Partene skal senest én uke før Overdragelsesdagen i fellesskap besørge at samtlige
kunder blir informert om overdragelsen av Virksomheten til Kjøperen i henhold til
punkt 4.1 i Selgerens standard abonnementsvilkår.

5.3.2

Selgeren er ansvarlig for å kunngjøre overdragelsen av kundeavtalene på Selgerens
hjemmeside senest én uke før Overdragelsesdagen, og skal for øvrig handle i tråd
med bestemmelsene i Selgerens gjeldende kundeavtaler slik at det ikke oppstår
spørsmål om overdragelsens rettsgyldighet.
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5.4

Bistand i prosess mot Konkurransetilsynet
Kjøperen er innforstått med og påtar seg det fulle ansvar for innlevering av melding
om foretakssammenslutning til Konkurransetilsynet, og for øvrig for prosessen mot
Konkurransetilsynet. Selgeren skal i rimelig grad bistå med å innhente nødvendig
informasjon for prosessen som Kjøperen ikke med rimelighet selv må kunne
forventes å tilveiebringe.

6

GJENNOMFØRING AV OVERDRAGELSEN AV VIRKSOMHETEN

6.1

Tidspunkt

6.1.1

Tidspunktet for gjennomføring av overdragelsen av Virksomheten skal være (i) hvis
betingelsene i punkt 4.1 er oppfylt eller eventuelt frafalt av Kjøperen i løpet av de
første 25 kalenderdagene av en kalendermåned, på den siste virkedagen i den
måneden, eller (ii) hvis betingelsene i punkt 4.1 er oppfylt eller eventuelt frafalt av
Kjøperen senere enn den 25 dagen av en kalendermåned, [den siste virkedagen] i
den påfølgende måneden, eller (iii) på et annet tidspunkt partene blir enige om
(”Overdragelsesdagen”).

6.1.2

Overdragelsen skal skje med regnskapsmessig virkning fra Overdragelsesdagen, og
fra dette tidspunkt drives Virksomheten for Kjøperens regning og risiko.

6.2

Oppgjør av Kjøpesummen
Kjøperen skal på Overdragelsesdagen betale NOK [50 % av estimert Kjøpesum] til
Selgeren i henhold til punkt 3, mot overlevering av:
a)

Kopi av generalforsamlingsbeslutning i Selgeren som godkjenner denne
Avtalen og salget av Virksomheten til Kjøperen.

b)

Signert lisensavtale som gir Kjøperen rett til å benytte varemerket ”Ludo” i
en periode på to år etter inngåelse av denne Avtalen på de vilkår som
fremgår av lisensavtalen vedlagt denne Avtalen som Bilag 4.1c).

c)

Samtykke fra alle Selgers avtaleparter til at avtalene kan overdras til
Kjøperen der dette er nødvendig under avtalene.

d)

Skriftlige bekreftelser fra samtlige ansatte i Selgeren på at de ikke vil kreve
ansettelse hos Kjøperen.

e)

Signert skjema for overføring av domenenavnet ”ludomobil.no” til Kjøperen.

f)

All informasjon som er nødvendig for at Kjøperen skal kunne videreføre
kundeforholdene med mobilkundene som overføres under denne Avtalen,
inkludert kundenes navn, kontaktinformasjon (postadresse, e-postadresse,
mv.), fødselsdato, bindingstid og gjeldende avtalevilkår, samt øvrig
materiale som er av relevans for overdragelsen av kundeavtalene.
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7

PRO & CONTRAOPPGJØR

7.1.1

Om ikke annet følger av denne Avtalen, skal løpende inntekter og kostnader
tidsavgrenses per kl 24.00 på Overdragelsesdagen i samsvar med regnskapsloven og
god regnskapsskikk.

7.1.2

Innen 45 dager etter Overdragelsesdagen skal Kjøperen utarbeide et forslag til pro &
contraoppgjør, som angir antall aktive Kundeavtaler og Restkjøpesummen, samt de
tidsavgrensninger og justeringer som er angitt i denne Avtalen (”Pro &
contraoppgjøret”). Selgeren skal gi Kjøperen adgang til dokumenter og personell,
og ellers yte slik bistand som måtte være nødvendig, for at Kjøperen skal kunne
utarbeide Pro & contraoppgjøret.

7.1.3

Så snart Pro & contraoppgjøret foreligger, skal Kjøperen sende dette til Selgeren.
Dersom ikke Selgeren innen 14 dager skriftlig reiser innsigelser mot Pro &
contraoppgjøret, med angivelse av årsakene til innsigelsene, samt angir de beløp og
de postene Selgeren er uenig i, anses Selgeren for å ha akseptert Pro &
contraoppgjøret.

7.1.4

Dersom Selgeren reiser innsigelser som bestrides av Kjøperen, og partene ikke
oppnår enighet innen 14 dager etter at innsigelsene ble fremsatt, skal partene søke å
finne en omforenet løsning i samråd med Selgerens og Kjøperens revisor. Dersom
slik løsning ikke er oppnådd innen 14 dager, skal partene sammen utnevne revisjons
og rådgivningsfirmaet [] som uavhengig sakkyndig (den ”Sakkyndige”) til å
fastsette de postene partene ikke blir enige om. Den Sakkyndiges avgjørelse skal
være endelig og bindende for partene med mindre avgjørelsen baseres på åpenbare
feil. Kostnadene til den Sakkyndige skal bæres med 50 % av Selgeren og 50 % av
Kjøperen.

7.1.5

Tilgodehavende etter Pro & contraoppgjøret skal gjøres opp innen 3 virkedager etter
at partene er blitt enige om Pro & contraoppgjøret, eller dette er fastsatt av den
Sakkyndige.

7.1.6

Betalig fra Selgeren til Kjøperen i henhold til foregående ledd skal skje til Kjøpers
bankkonto nr. [], mens betaling fra Kjøperen til Selgeren skal skje til Selgers
bankkonto nr. [] i DnB Bank ASA.

8

TJENESTEAVTALE
Det er en forutsetning for gjennomføring av virksomhetsoverdragelsen under denne
Avtalen at Selgeren bistår i forbindelse med overføring av Virksomheten fra Selgers
til Kjøpers systemer i en overgangsperiode på inntil [] måneder fra
Overdragelsesdagen. De aktuelle tjenestene, samt ansvars- og kostnadsfordelingen i
overgangsperioden, er regulert av en egen midlertidig tjenesteavtale som er inngått
mellom Kjøperen og Selgeren samtidig med inngåelsen av denne Avtalen og som er
vedlagt denne Avtalen som Bilag 8 (”Tjenesteavtalen”).
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9

GARANTIER FRA SELGER

9.1

Regnskap
Selgerens reviderte årsregnskaper for 2009 og 2010 er korrekte og oppgjort på
konsistent basis (i den utstrekning ikke annet fremgår av notene) og
overensstemmende med lovgivningen og god regnskapsskikk.

9.2

Virksomhet etter siste balansedato
Selgeren garanterer at Virksomheten etter den 31. desember 2010 har begrenset
seg til, og frem til Overdragelsesdagen vil begrense seg til, det som er normalt for
Virksomheten. Selgeren garanterer også at det etter 31. desember 2010 ikke er eller
vil bli anskaffet eller avhendet vesentlige anleggsmidler.

9.3

Virksomhetens forretningsvilkår
Selgeren garanterer at alle Virksomhetens nåværende avtaler og tilbud er inngått
eller gitt på ordinære forretningsmessige betingelser (herunder
”armlengdesprinsippet”), og at det samme vil være tilfelle med avtaler og tilbud som
inngås/gis frem til Overdragelsesdagen.

9.4

Overholdelse av lover og forskrifter mv
Selgeren garanterer at Virksomheten drives, og har vært drevet, i overensstemmelse
med gjeldende lover, forskrifter, myndighetsvedtak og avtaler. Selgeren garanterer
herunder blant annet at alle driftsmidler som eies skal overdras eller benyttes av
Virksomheten, herunder blant annet eventuell fast eiendom og utstyr, samt alle
metoder og prosesser mv som benyttes av Virksomheten på Overdragelsesdagen,
tilfredsstiller gjeldende lover og forskrifter, at det ikke vil foreligge uoppfylte pålegg
fra offentlig myndighet og at det heller ikke vil være grunn til å vente slike pålegg,
samt at alle tjenester som Virksomheten omsetter på Overdragelsesdagen, vil
tilfredsstille gjeldende lover og forskrifter i de markeder hvor Virksomheten omsetter
tjenestene.

9.5

Avtaler og rettigheter

9.5.1

Selgeren garanterer at Bilag 2.1 inneholder en fullstendig oppgave over
Virksomhetens avtaler som er nødvendige for at Kjøperen skal kunne nyttiggjøre seg
Virksomheten. Selgeren garanterer at nye avtaler for Virksomheten ikke vil bli
inngått i tiden frem til Overdragelsesdagen uten Kjøperens skriftlige samtykke.

9.5.2

Selgeren garanterer at Virksomheten har, og på Overdragelsesdagen fortsatt vil ha,
de avtaler og rettigheter som angitt i Bilag 2.1, og at avtalene er fullt gyldige og ikke
misligholdt.

9.6

[Eiendomsrett
Selgeren garanterer at Selgeren på Overdragelsesdagen har eiendomsretten til de
eiendeler og rettigheter som er listet opp i Bilag 2.1 og de eiendeler og rettigheter
som for øvrig er nødvendige for å utøve Virksomheten slik den hittil har vært drevet.
Selgeren garanterer videre at disse eiendeler og rettigheter vil være i Virksomhetens
besittelse og kan overføres til Kjøperen på Overdragelsesdagen.]
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9.7

[Programvare/systemer
Selgeren garanterer at Virksomheten på Overdragelsesdagen har alle nødvendige
godkjennelser, rettigheter eller annen gyldig hjemmel til den programvare og de
systemer som er nødvendig for utøvelse av virksomheten.]

9.8

Heftelser på eiendeler og rettigheter

9.8.1

Selgeren garanterer at ingen av de overdratte eiendeler eller rettigheter er, eller på
Overdragelsesdagen vil være, beheftet med pant, bruksrettigheter, forkjøpsrett eller
andre privatrettslige heftelser.

9.8.2

Selgeren garanterer også at ingen har fått, eller frem til Overdragelsesdagen vil få,
Virksomhetens tillatelse til bruk av dens firmanavn eller deler av dette, eller til bruk
av varemerker, patenter, resepter/oppskrifter, kunderegistre, programvare, knowhow eller andre immaterielle verdier tilhørende Virksomheten.

9.9

Mangler ved eiendeler mv.
Selgeren garanterer at det på Overdragelsesdagen ikke vil foreligge vesentlige
mangler ved de eiendeler som skal overdras til Kjøperen.

9.10

Forsikring og skade

9.10.1

Selgeren garanterer at Virksomheten har alle nødvendige forsikringer i tråd med
bransjepraksis og at disse vil være i kraft frem til og med Overdragelsesdagen.

9.10.2

Selgeren garanterer at det ikke etter 31. desember 2010 er inntruffet skade på
eiendeler som skal overdras til Kjøperen.

9.10.3

Selgeren garanterer også at enhver tings-, avbrudds- eller ansvarsskade som måtte
inntreffe på de nevnte eiendeler før Overdragelsesdagen, vil være fullt dekket av
forsikring, bortsett fra normal egenandel.

9.11

Ansatte
Selgeren garanterer at Selgeren ikke har noen ansatte utover de som er angitt i Bilag
9.11, og at de ansatte angitt i Bilag 9.11 ikke vil kreve ansettelse hos Kjøperen.

9.12

Rettssaker og andre tvister
Selgeren garanterer at det ikke verserer rettssak eller annen rettstvist vedrørende
Virksomheten eller eiendeler, rettigheter mv som skal overdras, og at det heller ikke
er grunn til å regne med at Kjøperen blir involvert i rettssak eller annen rettstvist
som følge av Virksomhetens forhold før Overdragelsesdagen.

9.13

Fullstendig informasjon
Selgeren garanterer at denne har gitt Kjøperen eller dennes representanter
fullstendig informasjon om alle forhold vedrørende Virksomheten som er eller kan
være av betydning for vurderingen av Virksomheten eller dens verdi.
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10

BRUDD PÅ GARANTIER

10.1

Prisavslag
Ved brist i Selgerens garantier kan Kjøperen kreve prisavslag dersom bristen har
økonomisk betydning for Kjøperen. Prisavslaget skal være én krone for hver krone
som bristen utgjør eller tilsvarer for Kjøperen. Bristbeløpet beregnes netto etter
skatt, ved at man tar hensyn til skattereduksjon som kostnader og inntektstap
medfører for Kjøperen.

10.2

Skadeerstatning
Påfører brudd på garantier Kjøperen påregnelige tap ut over det som dekkes
gjennom prisavslag etter punkt 10.1, kan Kjøperen kreve slike påregnelige tap
erstattet av Selgeren dersom Selgeren eller noen Selgeren svarer for har gitt uriktige
opplysninger eller garantier.

10.3

Renter
Selgeren skal betale Kjøperen rente p.a. av prisavslagsbeløp tilsvarende
forsinkelsesrenten (slik denne er til enhver tid), regnet fra tidspunktet da
Kjøpesummen ble betalt.
For erstatningskrav tas det hensyn til renter/rentetap ved fastsettelsen av
erstatningsbeløpet.

10.4

Garantiperiode
Krav som følge av garantibrudd kan ikke fremsettes senere enn 18 måneder etter
Overdragelsesdagen. Tidsbegrensningen gjelder ikke dersom garantibruddet skyldes
forsett eller grov uaktsomhet på Selgerens side.

10.5

Begrensning i Selgerens erstatningsansvar
Kjøperens samlede krav på prisavslag og erstatning etter denne Avtalen skal være
begrenset til Kjøpesummen, med mindre garantibruddet skyldes forsett eller grov
uaktsomhet på Selgerens side.

11

DIVERSE BESTEMMELSER

11.1

Taushetsplikt

11.1.1

Partene er enige om å bevare taushet om innholdet i Avtalen. Taushetsplikten er
likevel ikke til hinder for at hver av partene kan gi de opplysninger som måtte være
nødvendige for å tilfredsstille krav i henhold til lov, forskrift eller pålegg vedtatt i
medhold av slik lov eller forskrift.

11.1.2

All ikke-offentlig informasjon som utveksles mellom partene i forbindelse med
Avtalen, skal behandles konfidensielt av den mottakende part og dennes rådgivere,
og skal ikke brukes for andre formål enn for overdragelse av Virksomheten.

11.1.3

Unntatt fra taushetsplikten er:
a)
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Informasjon som ved inngåelsen av Avtalen er offentlig tilgjengelig.
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b)

Informasjon som senere er blitt offentlig tilgjengelig fra andre kilder.

c)

Informasjon til domstol eller offentlig myndighet som pliktes gitt til tross for
taushetsløfte.

d)

Informasjon som åpenbart ikke er av konfidensiell natur.

e)

Unntatt fra taushetsplikten er også informasjon som Kjøperen har behov for
å gi Oslo Børs.

11.1.4

Partene skal i fellesskap bestemme tidspunkt for og innhold i eventuelle
pressemeldinger og andre offentlige meddelelser om Avtalen. Partene skal være
enige om hvilken informasjon som skal gis om overdragelse av Virksomheten til
offentligheten.

11.2

Konkurranseforbud

11.1

I en periode på tre år fra Overdragelsesdagen skal hverken Selgeren eller Idar Harry
Vollvik drive, delta eller ha økonomiske interesser i virksomhet i Norge av samme
eller tilsvarende art som Virksomheten. De skal heller ikke kunne bistå noen med slik
virksomhet. Forbudet gjelder også indirekte engasjement via selskap, nærstående
selskaper og personer eller sammenslutning.

11.2

Selgeren og Idar Harry Vollvik er innforstått med at brudd på konkurranseforbudet
vil kunne innebære et økonomisk tap for Kjøperen og at det ofte kan være vanskelig
å beregne størrelsen på et slikt tap. På denne bakgrunn er partene enige om at ved
mislighold av konkurranseforbudet skal den misligholdende part betale en
konvensjonalbot på NOK 1.000.000 til Kjøperen for hver gang vedkommende
misligholder sine forpliktelser under dette punkt 11.2. Dersom slikt mislighold ikke
opphører innen 10 virkedager etter at den misligholdende part har fått skriftlig varsel
om misligholdet fra Kjøperen, skal den misligholdende part i tillegg betale en
konvensjonalbot på NOK 500 000 for hver periode på 10 virkedager inntil
misligholdet er avhjulpet.

11.3

Omkostninger
Hver part skal bære sine egne kostnader som er påløpt i forbindelse med inngåelse
og gjennomføring av denne Avtale, herunder alle utgifter til rådgivere.

11.4

Lovvalg og verneting

11.4.1

Denne Avtalen skal være undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.

11.4.2

Enhver tvist mellom partene skal søkes løst ved forhandlinger. Om forhandlinger ikke
fører frem, skal tvisten avgjøres ved de alminnelige domstoler. Hver av partene
vedtar herved Asker og Bærum tingrett som eksklusivt verneting for slike søksmål.
*****

Denne Avtalen i to – 2 – eksemplarer, ett til hver av partene.
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Oslo, [] 2012

Ludo Mobil AS

for Telenor Norge AS

____________________

____________________

Idar Harry Vollvik aksepterer herved konkurranseklausulen inntatt i punkt 11.2 i Avtalen.

____________________
Idar Harry Vollvik
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BILAG 2.1: SPESIFIKASJON AV EIENDELER, AVTALER, RETTIGHET MV OMFATTET AV
AVTALEN
Kontrakter m.v.:
(i)

Selgerens avtale med Ventelo om leie av mørk fiber og leie av internettilgang.

(ii)

Abonnementsavtaler med abonnentene i kundelisten inntatt i vedlegg 1, som
inkluderer:


Samtlige aktive privatkunder



Samtlige aktive bedriftskunder

(iii)

Avtalen med Payex

(iv)

Rettigheter
•

(v)

Utstyr og programvare
•
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Domenenavnet ”ludomobil.no”.
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