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Denne aksjonæravtalen («Avtalen») er inngått mellom 

(1) LETRICAMA INVEST AS (org.nr. 813 866 722) (“LCI”), 

(2) HARDCORE INVEST AS (org.nr. 989 062 271) (“HC”) og 

(3) TOOBEE INVEST AS (org.nr. 991 854 789) («TI»), 

hver for seg som «Part» og i fellesskap som «Parter»/ «Partene», 

vedrørende deres eierskap i Hydra Globe AS (tidligere Extra 270 AS) (org.nr. 922 062 056) («Selskapet»).  

 

BAKGRUNN: 
 

(A) LCI, HC og TI («Gründerne») eier ved inngåelsen av Avtalen til sammen 100 % av aksjene i 
Selskapet. Selskapet eier 100 % av aksjene i Digital Drift AS («Digital Drift»). 

(B) Selskapet er et holdingselskap, og dets vesentlige eiendel vil være Digital Drift. Digital Drift har 
utviklet HYDRA, en skybasert ERP-handelsplattform med netthandel som spesialfelt 
(«Programvaren»). Gründerne har til sammen en kombinasjon av kompetanse, nettverk, 
erfaring og markedstilgang for Digital Drifts produkt og tjenester som muliggjør etablering av 
Digital Drift som en kompetent leverandør av sine produkter.   

(C) Partenes felles mål er å gjennom Selskapet skape aksjonærverdier gjennom eierskap til og utvikling 
av softwareløsninger for lisensiering til kunder som driver nettbutikker. Partene skal i fellesskap 
videreutvikle Selskapet med tanke på maksimalisering av aksjonærverdier og en felles realisering 
av Selskapets aksjer («Exit»). 

(D) Selskapet planlegger å innhente ytterligere kapital til finansiering av drift, videre utvikling og vekst.  

(E) Partene ønsker å inngå Avtalen for å regulere deres samarbeid i forbindelse med den fremtidige 
drift, forvaltning og utvikling av Selskapet, herunder å legge til rette for bedre forutsigbarhet og 
samarbeid mellom aksjonærene i Selskapet i form av en aksjonæravtale som skal være bindende 
som samtlige aksjonærer i Selskapet til enhver tid. Avtalen har til formål å definere rettigheter og 
forpliktelser mellom Partene som aksjeeiere i Selskapet, samt for øvrig regulere forholdet mellom 
Partene. 

1 VEDTEKTER OG FORHOLDET TIL AVTALEN  

1.1 Selskapets vedtekter ved Partenes signering av Avtalen er vedlagt som vedlegg 2, og er under 
registrering i Foretaksregisteret.  

1.2 Dersom det oppstår uoverensstemmelse mellom Avtalen og vedtektene, skal Avtalen ha forrang så 
langt det ikke strider mot preseptorisk lovgivning. I den grad det anses forenlig med alminnelig 
praksis, skal Partene for øvrig sørge for at vedtektene reflekterer de selskapsrettslige forhold som 
følger av Avtalen. 

2 FORMÅL OG VIRKSOMHET  

2.1 Digital Drift har utviklet Programvaren, og skal videreutvikle denne og eventuelt utvikle flere ERP 
e-Commerce handelsplattformer samt logistikk- og netthandelsplattform(er) til bruk i 
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forretningsmarkedet (B2B og B2C). Selskapet skal via et heleid datterselskap (jf. punkt 3 nedenfor 
omorganisering av selskapsstruktur) lisensiere ut disse verktøyene, samt levere utvikling og 
etablering av slike plattformer. 

2.2 Selskapet og dets datterselskaper vil operere i et marked hvor tekniske og praktiske løsninger for 
en effektiv drift og styring av lønnsomhet er i fokus. Målet for all virksomhet i Selskapet og dets 
datterselskaper skal være å gi kunder og partnere et ERP-produkt og en service som skaper 
lønnsomhet for både Selskapet og kunde. 

3 PLANLAGT OMORGANISERING – NY SELSKAPSSTUKTUR HØSTEN 2019 

3.1 Selskapet planlegger å snarest mulig skille Digital Drifts virksomhet i to deler: Én del som består i 
å eie og utvikle Digital Drifts handelsplattform/programvare (utviklingsselskapet), og én del som 
lisensierer ut rettighetene til programvaren (salgsselskapet). Ved dele mellom eierskap til 
rettighetene til Programvaren og selve salget/utlisensieringen av Programvaren vil man søke å 
oppnå et klarere skille samt risikospredning. Programvareselskapet (dagens Digital Drift) skal 
samtidig endre foretaksnavn, foreløpig planlagt til Hydra Properties AS, og salgsselskapet er 
foreløpig planlagt å skulle hete Hydra Norge AS. 

3.2 Omorganiseringen som nevnt i punkt 3.1 vil medføre at Digital Drift vil bli splittet i to selskaper, 
slik at Selskapet får to datterselskaper som vises av følgende figur (selskapsstruktur etter 
omorganiseringen):  

 

3.3 Ved å tiltre Avtalen aksepterer Partene at Selskapet skal foreta en omorganisering som angitt i dette 
punkt 3, og plikter i nødvendig utstrekning å medvirke til at omorganiseringen kan gjennomføres. 

4 BESLUTNINGER I GENERALFORSAMLINGEN – PARTENES STEMMER I 
GENERALFORSAMLING 

Ved Partenes avgivelse av stemme i generalforsamling i Selskapet gjelder aksjelovens bestemelser.  

5 STYRET OG DAGLIG LEDER 

5.1 Styrevalg mv. 
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5.1.1 Selskapet skal ha inntil 6 styremedlemmer. Hver av LCI og HC har rett til å oppnevne ett 
styremedlem hver i tillegg til seg selv. TI har rett til å oppnevne ett styremedlem.  

5.1.2 Aksjelovens alminnelige regler om beslutningsdyktighet og flertallskrav gjelder for styrets 
beslutninger. 

5.1.3 Så snart Selskapet etter styrets vurdering har tilstrekkelig kapital og likviditet, skal styrets 
medlemmer motta styrehonorar. Partene tar sikte på at styrehonoraret, i alle fall på sikt, skal være 
mest mulig markedsmessig sammenholdt med hva som må anses vanlig i selskaper av tilsvarende 
størrelse og kompleksitet mv.   

6 UTBYTTEPOLITIKK 

Partene er enige om å søke at Selskapet skal utdele utbytte basert på forretningsmessige prinsipper 
som sikrer at Selskapet har en forsvarlig egenkapitalandel. 

7 FORKJØPSRETT MV. 

7.1 Partene har forkjøpsrett til aksjer ved enhver form for eierskifte i henhold til bestemmelsene i 
aksjeloven §§ 4-19 flg, med de presiseringer og unntak som følger av dette punkt 7. Forkjøpsrett 
kan i samsvar med aksjelovens bestemmelser ikke gjøres gjeldende overfor en erverver som er den 
aktuelle Parts personlig nærstående eller slektning i rett oppstigende eller nedstigende linje. 

7.2 Forkjøpsrett utløses også ved indirekte overdragelse av kontroll i en Part («Kontrollskifte»), det 
vil si dersom en tredjemann (herunder en Part) får bestemmende innflytelse over en Part (heretter 
«Målselskapet»). Ved Kontrollskifte har hver av de øvrige Partene rett til å overta samtlige av 
Målselskapets aksjer i Selskapet. «Bestemmende innflytelse» skal her forstås på samme måte som 
i aksjeloven § 1-3 (2) andre setning. Forkjøpsrett utløses ikke som følge av Kontrollskifte dersom 
det ikke hadde utløst forkjøpsrett om Målselskapet selv hadde solgt sine aksjer i Selskapet til 
vedkommende tredjemann, jf. punkt 7.1. 

7.3 Dersom forkjøpsrett utløses ved Kontrollskifte etter punkt 7.2, skal Målselskapet straks sende 
melding til de øvrige Parter hvor avtalen eller beslutningen som utløser forkjøpsrett, er vedlagt, og 
hvor det gis fullstendige opplysninger om den verdien som Målselskapets aksjer i Selskapet er 
tillagt ved avtalen eller beslutningen. Forkjøpsretten utøves da ved skriftlig melding som må ha 
kommet frem til Målselskapet senest 14 dager etter at salgsmeldingen ble sendt.  

7.4 Dersom én eller flere av Partene («Selger») ønsker å overdra en eller flere av sine aksjer i Selskapet 
(«Salgsaksjene»), herunder ved fusjon eller fisjon, skal Selger sende til de øvrige Partene en 
salgsmelding som angir de sentrale salgsvilkår som han vil akseptere, herunder prisen for aksjene 
(som skal angis som et kontant vederlag), garantier og andre vesentlige betingelser i avtalen.  

7.5 Forkjøpsretten kan ikke utøves for et mindre antall aksjer enn det antall retten kan gjøres gjeldende 
for. Hvis flere Parter utøver forkjøpsretten, skal aksjene fordeles mellom dem i samme forhold som 
de eier aksjer i Selskapet.  

7.6 Dersom forkjøpsretten ikke utøves av en eller flere Parter innen 14 dager etter at salgsmeldingen 
ble sendt, kan Selger selge Salgsaksjene til en tredjemann uten at de øvrige Parter har forkjøpsrett, 
forutsatt at salget skjer til pris og på vilkår for øvrig som samlet sett er minst like gode som angitt i 
salgsmeldingen. 

7.7 Dersom det innen 6 måneder etter at salgsmeldingen ble sendt, ikke er inngått kjøpekontrakt med 
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tredjemann om salg av Salgsaksjene, kan et salg ikke gjennomføres før det er sendt ny salgsmelding 
og prosedyren i punkt 7.4 flg. er fulgt.  

7.8 Ved utøvelse av forkjøpsrett skal vederlaget for aksjene som det utøves forkjøpsrett for fastsettes 
som følger: 

(i) Dersom det foreligger en reell avtale med uavhengig tredjepart om kontant oppgjør, skal 
denne prisen legges til grunn. Dersom forkjøpsrett er utløst ved Kontrollskifte, skal 
vederlaget tilsvare den verdi aksjene ble tillagt ved den avtale eller beslutning som medførte 
at tredjemann fikk bestemmende innflytelse over Målselskapet, forutsatt at denne er å anse 
som Markedsverdien (slik definert nedenfor). 

(i) I andre tilfeller skal vederlaget være lik markedsverdi for aksjene ("Markedsverdien") på 
det tidspunkt forkjøpsretten ble utløst, det vil si den pris man kunne forventes å ha 
oppnådd per aksje ved samtidig salg av alle aksjene i Selskapet på markedsmessige vilkår 
per samme tidspunkt. Markedsverdien skal i slike tilfeller søkes fastsatt basert på enighet 
mellom Partene etter innhenting av råd fra Selskapets revisor. I mangel av enighet skal 
Markedsverdien fastsettes med endelig virkning av et uavhengig og anerkjent revisjons- 
eller verdsettelsesfirma (takstmann) ut fra alminnelig anerkjente prinsipper for tilsvarende 
selskaper. Takstmannen skal utpekes av de aktuelle Parter i fellesskap, eller i mangel av 
enighet, av Den norske Revisorforening. Dersom Den norske Revisorforening ikke er villig 
til å oppnevne takstmann, skal det foretas loddtrekning blant de av de aktuelle Partene 
foreslåtte takstmenn. Utgiftene til taksten bæres av den eller de som utøver forkjøpsretten 
med en halvpart (likt fordelt mellom disse), og Selger (evt. Målselskapet dersom 
forkjøpsrett utøves etter punkt 7.2) med den andre halvparten. Takstmannens verdsettelse 
skal anses som en voldgiftsavgjørelse som bare kan settes til side av de ordinære 
domstolene ved søksmål som nevnt i voldgiftsloven § 42. Takstmannen skal gjøres 
oppmerksom på den endelige og bindende virkning hans avgjørelse vil få for Partene. 

7.9 Er det enighet om løsningssummen, skal aksjene overføres og kjøpesummen betales samtidig og 
innen 14 dager etter at kravet om utøvelse av forkjøpsrett ble sendt. Dersom løsningssummen ved 
manglende enighet mellom de involverte Parter må fastsettes etter punkt 7.8 (i), skal aksjene 
overføres og kjøpesummen betales samtidig og senest 14 dager etter at takstmannens avgjørelse er 
sendt til de involverte Parter. 

8 EXIT. MEDSALGSRETT/-PLIKT 

8.1 Koordinert Exit 

8.1.1 Partene er enige om at en realisering av investeringen i Selskapet fortrinnsvis skal skje gjennom en 
koordinert Exit, som naturlig vil være ledet av enten styret eller Parter som utgjør majoriteten av 
aksjene i Selskapet. Exit-prosessen skal koordineres med styret i Selskapet så langt det er naturlig. 

8.1.2 Hvis to av Partene innleder forhandlinger med potensielle kjøpere om å selge sine aksjer, skal slike 
forhandlinger omfatte salg av samtlige aksjer i Selskapet, jf. bestemmelsene om medsalgsrett- og 
plikt i punkt 8.2 og 8.3, samt vedtektenes bestemmelse om medsalgsplikt for øvrige aksjonærer i 
Selskapet. Den tredje part skal informeres straks samtalene om salg/exit tar til og få innsyn i 
prosessen. 

8.2 Medsalgsplikt 

8.2.1 Dersom en eller flere tredjemenn fremsetter et skriftlig tilbud på alle aksjene i Selskapet, og tilbudet 
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aksepteres av to av Partene (samlet «Aksepterende Parter»), kan Aksepterende Parter kreve at 
den siste Part også skal akseptere tilbudet. Medsalgsplikten kan kun utøves dersom salg skjer med 
fullt ut kontant oppgjør for alle Parter. Dersom to av Partene i et slikt tilfelle avslår et slikt 
kontanttilbud på kjøp av samtlige aksjer i Selskapet, står siste Part fritt til å selge sine aksjer til 
tilbudt pris, slik at punkt 7 om forkjøpsrett i et slikt tilfelle ikke gjelder. 

8.2.2 Medsalgsplikten utøves ved skriftlig melding innen 30 dager etter at to av Partene har akseptert 
tilbudet, og senest 14 dager før datoen for når salget til tredjemannen skal gjennomføres. 

8.2.3 En Part det utøves medsalgsplikt ovenfor, er bundet av vilkårene i kjøpekontrakten som følge av 
utøvelse av medsalgsplikt, herunder vilkår om at i) Partene skal gi garantier om Selskapet og dets 
virksomhet, eller at (ii) deler av kjøpesummen skal holdes tilbake som sikkerhet for tredjemanns 
krav under kjøpekontrakten. Kjøpekontrakten skal behandle alle Partene likt. Ansvar for 
tredjemanns krav under kjøpekontrakten skal for den Part det utøves medsalgsplikt ovenfor være 
begrenset oppad til en andel av kravet lik dennes eierandel i selskapet og skal i sum ikke overstige 
den andelen av kjøpesummen som Parten mottar. 

8.2.4 En Part som blir pålagt medsalgsplikt kan ikke utøve forkjøpsrett, og salg kan gjennomføres uten å 
følge prosedyrene i punkt 7.4.  

8.2.5 Medsalgsplikt kan ikke pålegges dersom tredjemann er en Part, en nærstående til Part etter 
aksjeloven § 1-5 (1) eller det for øvrige er forhold som gjør det sannsynlig at vederlaget for aksjene 
ikke utgjør Markedsverdien. Medsalgsplikt kan heller ikke utøves om en Part ikke senest samtidig 
med salget av aksjene får innfridd eventuelle lån Parten eller nærstående til en Part har ytt 
Selskapet, eller sikkerheter Parten eller nærstående til en Part har stilt for lån til Selskapet. 

8.3 Medsalgsrett 

8.3.1 Dersom en Selger ønsker å selge Salgsaksjene, skal hver av de øvrige Partene ha rett til å selge til 
samme erverver en forholdsmessig like stor andel av sine aksjer i Selskapet til samme pris og vilkår 
for øvrig som nevnt i salgsmeldingen sendt av Selger i medhold av punkt 7.4.  

8.3.2 Medsalgsretten må gjøres gjeldende ved skriftlig melding til Selger innen samme frist som gjelder 
for å gjøre gjeldende forkjøpsrett, jf. punkt 7.6. 

8.3.3 Bestemmelsene om prosess, herunder plikt til å sende ny salgsmelding om salgsavtale ikke er 
inngått innen nærmere angitt frist, jf. punkt 7.6 - 7.7, gjelder tilsvarende for medsalgsrett. Dog 
gjelder den forskjell at det ikke kan inngås avtale om salg av aksjer i Selskapet hvor pris for aksjene 
og/eller andre vilkår er gunstigere enn det som fremgår av den tidligere utsendte salgsmeldingen, 
uten at det sendes ny salgsmelding til de av Partene som ikke tidligere har gjort gjeldende 
medsalgsrett. Frist for å melde krav om medsalgsrett skal settes til 14 dager regnet fra utsendelsen 
av slik ny salgsmelding.  

8.3.4 En Part skal opplyse enhver mulig erverver av han aksjer i Selskapet om medsalgsretten etter dette 
punkt 8.3, og sørge for at de av Partene som har utøvd medsalgsrett, får selge det antall aksjer de 
har krav på. 

8.3.5 Selger, eller den som han utpeker, har på vegne av de som har utøvd medsalgsretten, fullmakt til å 
forhandle og inngå endelig kjøpekontrakt for salget på vilkår som samlet sett er minst like gode 
som angitt i salgsmeldingen(e). Punkt 8.2.3 gjelder tilsvarende ved en Parts utøvelse av 
medsalgsrett. 
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8.3.6 Dersom en Part har inngått en avtale om salg av aksjer i Selskapet som bryter med de øvrige 
Partenes medsalgsrett, og dette ikke er avhjulpet innen 10 dager etter at en Part skriftlig har påpekt 
bruddet, kan hver av de øvrige Partene kreve å selge en tilsvarende forholdsmessig andel av sine 
aksjer i Selskapet til den Part som har misligholdt medsalgsretten. Krav om å selge aksjer etter dette 
punkt må av den enkelte Part fremsettes innen 14 dager etter at fristen for å avhjelpe bruddet er 
utløpt, men tidligst 10 dager etter at Parten har mottatt nødvendig informasjon om hvilket vederlag 
og øvrige vilkår som følger av avtalen med tredjemann. Vederlaget skal utgjøre det vederlag som 
aksjene i Selskapet er tillagt i avtalen med tredjemann, og oppgjør for aksjene og overtakelse skal 
finne sted 14 dager etter at krav om salg er fremsatt. Dette punkt 14 begrenser ikke Partenes 
rettigheter etter punkt 14 om beføyelser ved kontraktsbrudd. 

9 PANTSETTELSE AV AKSJER 

Partenes pantsettelse av aksjer i Selskapet forutsetter samtykke fra de øvrige Partene. Samtykke 
kan nektes dersom det foreligger saklig grunn. Det foreligger saklig grunn til nektelse dersom 
pantsetter har brutt Avtalens bestemmelser ved pantsettelsen eller dersom panthaver ikke ved 
meddelelse til Selskapet bekrefter følgende: 

(i) at panthaver er kjent med Avtalen,  

(ii) at pantstillelsen ikke vil være til hinder for at de pantsatte aksjene overdras fri for heftelser 
i forbindelse med eventuell utøvelse av medsalgsplikt (under forutsetning av at 
salgsvederlaget for de pantsatte aksjene betales til panthaver i den utstrekning det er 
nødvendig for å dekke panthavers krav) og at panthaver heller ikke for øvrig vil 
vanskeliggjøre utøvelse av medsalgsrett, medsalgsplikt eller en Exit, og  

(iii) at panthaver ved en realisasjon av pantet vil påse at Avtalens bestemmelser knyttet til 
overdragelse av aksjer overholdes. 

10 AVTALENS AVENDELSE FOR DATTERSELSKAPER 

Bestemmelsene og prinsippene i Avtalen skal så langt de passer gjelde tilsvarende, så langt de 
passer, for Selskapets datterselskaper.  

11 KONFIDENSIALITET 

11.1 Partene skal bevare konfidensialitet om Avtalens innhold, forretningssensitive forhold vedrørende 
Selskapet, og om de opplysninger de har fått og får om hverandres virksomhet, strategi og drift i 
forbindelse med forhandlingene om og gjennomføringen av Avtalen. Taushetsplikten gjelder også 
etter Avtalens opphør.  

11.2 Konfidensialiteten etter dette punktet gjelder ikke informasjon som: 

(i) var alminnelig kjent på det tidspunktet den ble fremlagt; eller 

(ii) gis eller fremlegges for å oppfylle lovbestemt opplysningsplikt, dog slik at den Part som 
pålegges å fremlegge slik konfidensiell informasjon skal – så langt det praktisk lar seg gjøre 
– underrette den annen Part før slik informasjon fremlegges. 

12 LOJALITETSPLIKT 

Partene forplikter seg til å stemme for en avgjørelse som må treffes i ethvert selskapsorgan eller 
annen sammenheng, og til å undertegne ethvert nødvendig dokument, dersom slik beslutning eller 
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underskrift er nødvendig for å overholde og oppfylle Avtalen. 

13 NYE AKSJEEIERE 

13.1 Ved ethvert eierskifte til aksjer i Selskapet (herunder ved fusjon eller fisjon) skal den tidligere eier 
av aksjene sørge for at den nye eier tiltrer Avtalen uten forbehold av noe slag ved å signere 
tiltredelseserklæring inntatt som vedlegg 3. Den signerte tiltredelseserklæringen skal i så fall 
sendes til Partene og Selskapet ved styrets leder senest samtidig med at erververen godtgjør sitt 
erverv, jf. aksjeloven § 4-2. 

13.2 Dersom en Part overdrar kun en andel av sine aksjer i Selskapet til en eller flere tredjemenn som 
ikke er opprinnelig Part i Avtalen, skal den overdragende Parten og den/de aktuelle tredjemennene 
sammen inneha de rettigheter og plikter den aktuelle Part har etter Avtalen. En Part som overdrar 
aksjer til tredjemann må dermed selv sørge for å sikre seg avtale(r) med tredjemann vedrørende 
samlet utøvelse av rettigheter og plikter som Part etter avtalen. Meddelelser mv. under Avtalen fra 
de øvrige Partene kan i slike tilfeller alltid rettes til en Part og derved anses å ha kommet frem til 
både den aktuelle Part og de tredjemenn denne har overdratt aksjer til. 

13.3 Partene skal i fellesskap sørge for at Avtalen oppdateres og korrigeres for de faktiske endringer og 
tilpasninger som er nødvendige i denne forbindelse. 

13.4 Partene skal bidra til at Selskapets styre nekter å godkjenne overdragelse dersom erververen ikke 
har tiltrådt Avtalen. 

14 KONTRAKTSBRUDD 

14.1 Plikt til å omgjøre beslutninger 
14.1.1 Dersom styret treffer en beslutning som medfører brudd på Avtalen og styret ikke omgjør 

beslutningen umiddelbart, skal Partene etter krav fra en Part sørge for at Selskapets 
generalforsamling instruerer styret om å omgjøre beslutningen slik at Avtalen overholdes. 

14.2 Erstatning 
14.2.1 Ved kontraktsbrudd skal den misligholdende Part dekke ethvert påregnelig og direkte økonomisk 

tap som de(n) øvrige Parten(e) er påført som følge av misligholdet. 

15 IKRAFTTREDELSE, ENDRINGER OG OPPHØR 

15.1 Avtalen trer i kraft når den er signert av alle Parter. Partene skal være bundet av bestemmelsene i 
Avtalen så lenge vedkommende eier aksjer i Selskapet, og i slik ytterligere periode etter at de ikke 
lenger er Part i Avtalen som følger av Avtalens enkelte bestemmelser, herunder punkt 11 
(Konfidensialitet).  

15.2 Avtalen skal opphøre på den dato som kommer først i tid av følgende alternativer:  

(i) Gjennomføring av salg av samtlige aksjer til en enkeltstående kjøper eller en gruppe 
kjøpere;  

(ii) Selskapet tas opp til handel eller noteres på regulert marked; 

(iii) Selskapet avvikles; eller 

(iv) Partene er enige om at Avtalen skal opphøre.  
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15.3 Dersom Avtalen opphører i henhold til dette punkt 15, skal Avtalens opphør likevel ikke medføre 
bortfall av en Parts forpliktelser som er pådratt som følge av vedkommende Parts mislighold av sine 
forpliktelser under Avtalen eller øvrige forhold som er inntruffet forut for Avtalens opphør. 

15.4 Enhver endring i eller tilføyelse til Avtalen skal være skriftlig og undertegnet av samtlige av Partene. 

16 TVISTELØSNING 

16.1 Enhver tvist som måtte oppstå med utspring i Avtalen skal søkes løst i minnelighet ved 
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten avgjøres ved ordinær 
domstolsbehandling med Oslo tingrett som eksklusivt verneting. Unntak gjelder for tvister som 
skal avgjøres etter særskilt tvisteløsningsprosess regulert i Avtalen. 

16.2 Kretsen av kompetente domstoler i henhold til de alminnelige regler for midlertidig sikring 
begrenses ikke av det som er bestemt her.  

17 VEDLEGG 
 

Vedlegg 1: Oversikt over de parter som er tilsluttet avtalen ved tiltredelseserklæring 
(oppdateres løpende) 

Vedlegg 2: Selskapets vedtekter 

Vedlegg 3:  Tiltredelserklæring 

 

oooOOOooo 

[EGEN SIGNATURSIDE FØLGER] 
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Avtalen signert av Partene hver for seg, og deretter utvekslet mellom Partene per epost. 
 

02.09.2019 

 

For Letricama Invest AS 
 
 
 

Marius Hermansen 
styrets leder 

 
 

For Hardcore Invest AS 
 
 

 For Toobee Invest AS 
 
 
 
 

Bjørn Kenneth Hansen 
styrets leder 

 Tore Bergersen 
styrets leder 
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Vedlegg 3 

 

 

TILTREDELSESERKLÆRING – NY AKSJONÆR I HYDRA GLOBE AS 

Denne tiltredelseserklæringen er avgitt [DATO] av [NAVN PÅ NY AKSJONÆR] [(f.nr./org.nr)] 
([FØDSELSDATO ELLER ORGANISASJONSNUMMER FOR NY AKSJONÆR]) med adresse [ADRESSE 
FOR NY AKSJONÆR] for tiltredelse til aksjonæravtale datert [DATO] vedrørende eierskap i Hydra Globe 
AS (org.nr. [●]) (”Avtalen”) med eventuelle senere endringer. Med mindre annet er eksplisitt angitt, skal 
ord og uttrykk angitt med store bokstaver i denne tiltredelseserklæringen ha samme betydning som i 
Avtalen. 

Den nye aksjonæren ønsker å [erverve/tegne] [ANTALL] aksjer i Selskapet [fra [NAVN PÅ AVHENDER]], 
og slik[t] [erverv/tegning] er betinget av at den nye aksjonæren tiltrer Avtalen ved å signere denne 
tiltredelseserklæringen. 

Den nye aksjonæren er kjent med Avtalens innhold og erklærer ved sin signatur på tiltredelseserklæringen 
å tre inn i Avtalen som Part, eventuelt som en del av en Part jf. Avtalen punkt 13.2 dersom det kun er en 
andel av en opprinnelig Part i Avtalens aksjer som erverves, med de rettigheter og forpliktelser som tilligger 
en Part etter Avtalen.   

 

[STED], [DATO] 

      

For [NAVN PÅ NY AKSJONÆR] 
 
 
 

[NAVN] 
[ROLLE] 

 
 

 

 


