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To the General Meeting of Hexagon Purus AS 
 
 
 
 
 

Statement regarding conversion to public limited liability company (ASA) 

At the Board of Directors’ request we, as independent experts, issue this statement in compliance 
with the Limited Liability Companies Act section 15-1 second subsection, with reference to the 
Public Limited Liability Companies Act section 2-6. 

The Board’s responsibility 

The Board of Directors is responsible for the information the statement is based on and the 
valuations which form the basis for the conversion.  

The independent expert’s responsibility  

Our responsibility is to prepare a statement on whether the assets and liabilities which exist at the 
conversion date, can be carried in the balance sheet at a total net value which will cover the 
nominal value of the statutory share capital the company are required to have as a Public Limited 
Liability Company. 

The statement consists of two parts. The first part is a presentation of information in compliance 
with the requirements in the Public Limited Liability Companies Acts section 2-6 first subsection No 
1-4. The section part is our opinion.  

Part 1: Information about assets and liabilities in connection with the conversion  

Assets and liabilities at the conversion include primarily cash and investments and loans to 
subsidiaries. In addition to cash and the investment and loans to subsidiaries, the company’s assets 
include investments in associates, other short-term receivables towards subsidiaries as well as 
other assets of a lesser amount such as trade receivables and other short-term receivables. The 
company has short-term liabilities which include liabilities to parent company, trade payables, trade 
payables to group companies, public duties payable as well as other current liabilities. The 
company’s equity amounts to slightly above 90% of total assets.  

The conversion is performed by transferring book values. 

Part 2: The independent expert’s opinion 

We have performed our procedures and issue our opinion in accordance with the Norwegian 
auditing standard NSAE 3802-1 "The auditor’s assurance reports and statements required by 
Norwegian Company legislation" issued by the Norwegian Institute of Public Accountants. The 
standard requires that we plan and perform procedures to obtain reasonable assurance about 
whether the assets and liabilities which exist at the conversion date can be reflected in the balance 
sheet at a total net value which will cover the nominal value of the statutory share capital of NOK 
22 909 223,90, which the company will have as a Public Limited Liability Company. Our procedures 
include a review of the valuation of the assets and liabilities which exist at the conversion date. We 
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have also assessed the valuation methods used and the assumptions that form the basis for the 
valuation.  

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for 
our opinion. 
 

Opinion 

In our opinion the assets and liabilities which exist at the conversion date can be reflected in the 
balance sheet at a total net value which will cover the nominal value of the share capital of NOK 
22 909 223,90, which the company will have as a Public Limited Liability Company  
 
 
Ålesund, 26 March 2021 
ERNST & YOUNG AS 
 
 
Ivar-André Norvik  

State Authorised Public Accountant (Norway) 
 
 
Note: This translation from Norwegian has been made for information purposes only. 
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Til generalforsamlingen i Hexagon Purus AS 
 
 
 
 
 
 

Redegjørelse ved omdanning til ASA 
På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med 
allmennaksjeloven § 2-6.  

Styrets ansvar for redegjørelsen 
Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelsene som ligger til 
grunn for omdanningen.  

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter 
Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om de eiendelene og forpliktelsene som foreligger ved 
omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av 
den aksjekapital selskapet skal ha som allmennaksjeselskap (jf.aksjeloven § 2-6, jf. § 15-1).  

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i 
overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den 
andre delen er vår uttalelse.  

Del 1: Opplysninger om eiendeler og forpliktelser i forbindelse med omdanningen  

Eiendeler og forpliktelser ved omdanningen omfatter i hovedsak bankinnskudd samt investeringer 
og utlån til datterselskap. Utover bankinnskudd samt investering og utlån til datterselskap har 
selskapet eiendeler som investering i tilknyttet selskap, kortsiktige fordringer mot datterselskap 
samt mindre poster relatert til kundefordringer og kortsiktige fordringer. Selskapet har kortsiktig 
gjeldsposter som omfatter gjeld til morselskap, leverandørgjeld, gjeld til konsernselskap, offentlige 
avgifter samt annen kortsiktig gjeld. Selskapets egenkapitalandel utgjør litt over 90% av totale 
eiendeler.  

Omdanningen til allmennaksjeselskap skjer ved overføring til regnskapsførte verdier.  

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse  

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802-1 
”Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen”. Standarden krever at vi planlegger og 
utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser som 
foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for 
pålydende av den aksjekapital på kr 22 909 223,90 selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. 
Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser som foreligger ved 
omdanningen. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger 
som ligger til grunn for verdsettelsen.  

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon.  
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Konklusjon 
Etter vår mening kan eiendelene og forpliktelsene som foreligger ved omdanningen oppføres i 
balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapitalen på kr 
22 909 223,90 som selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. 

 
Ålesund, 26. mars 2021 
ERNST & YOUNG AS 
 
Redegjørelsen er signert elektronisk 
 
Ivar-André Norvik  
statsautorisert revisor 
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