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Emne: Fjordl AS - salg av aksjer i Fl Holding AS til Torghatten AS - løsningsrett [WSWR-

LEGAL. F I D843744]

Ansvarlig partner: Stein Pettersen

Fylkesordfører Jenny Følling,

Vi viser til tidligere skriv i denne saken.

Vedlagt oversendes kopi av brev og betenkning som sendes dere i dag per epost etter anmodning fra

Havilafjord AS.

Som det fremgår av betenkingen mener Havilafjord AS å ha en rett til å overta aksjene som Fl Holding

AS eier i Fjordl AS i og med at et eventuelt salg av aksjer i Fl Holding AS er et forsøk på rettstridig å

omgå den forkjøpsrett som Havilafjord AS alternativt ville hatt ved et regulært salg av aksjer i Fjordl AS.

Havilafjord AS er derfor innstilt på å forfølge dette videre rettslig dersom et salg av aksjer i Fl Holding AS

blir gjennomført overensstemmende med foreliggende innstilling.

For øvrig vil vi på vegne av Havilafjord AS også påpeke at Havilafjord AS er av den bestemte oppfatning

at et salg av aksjer i Fl Holding AS til Torghatten AS iht. foreliggende tilbud og innstilling, utløser krav om

samtykke / godkjennelse i styret i Fjordl AS. Det forutsettes at dette ivaretas uavhengig av spørsmål

knyttet til Havilafjord AS' rett il å overta aksjer i Fjordl AS.

Havilafjord AS konstaterer at de siste dagers drøftelser med forsøk på å finne en god løsning mellom

dagens eiere, ikke synes å føre frem. Dette beklages sterkt fra Havilafjord AS' side, sett hen til at

Havilafjord AS som betydelig eier i Fjordl AS, har utvist stor imøtekommenhet for å bli enig om en avtale

med Sogn og Fjordane Fylkeskommune for derved å finne en løsning som skal ivareta Fl Holding AS /

Sogn og Fjordane Fylkeskommune sine interesse, og som etter Havilafjord AS' oppfatning også er til det

beste for selskapet — Fjordl AS.

Avslutningsvis nevnes at Havilafjord AS fortsatt er åpne for å innlede en dialog om en for alle parter god

løsning basert på de innspill som er oversendt til selgers rådgivere de siste dagene. Dersom dette er av

interesse for Sogn og Fjordane Fylkeskommune, forutsetter vi at dere kommer tilbake på dette enten

direkte overfor Havilafjord AS eller gjennom de rådgivere som nyttes.

Med vennlig hilsen
Stein Pettersen
Partner
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