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Denne fusjonsplanen ("Fusjonsplanen") er
inngått mellom, som det overdragende selskap:

The following merger plan (the "Merger Plan")
is entered into by, as the acquired and
discontinuing company:

BULGARIA EIENDOM INVEST AS
Adresse:
Karenslyst allé 4, 0278 OSLO
Kommune: Oslo
Org.nr:
991 152 563

BULGARIA EIENDOM INVEST AS
Address:
Karenslyst allé 4, 0278 OSLO
Municipality: Oslo
Reg.no:
991 152 563

(heretter benevnt "Bulgaria Eiendom Invest"
eller "BEI")

(hereinafter referred to as "Bulgaria Eiendom
Invest" or "BEI")

og som overtakende selskap:

and as the acquiring company:

BLACK SEA PROPERTY AS

BLACK SEA PROPERTY AS

Adresse:
Kommune:
Org.nr:

Address:
Sagveien 23A, 0459, Oslo
Municipality: Oslo
Reg.no:
914 892 902

Sagveien 23A, 0459, Oslo
Oslo
914 892 902

(heretter benevnt "Black Sea Property" eller
"BSP")

(hereinafter referred to as "Black Sea Property"
eller "BSP")

Black Sea Property og Bulgaria Eiendom Invest
er i det følgende i fellesskap kalt "Partene" og
hver for seg "Part".

Black Sea Property and Bulgaria Eiendom Invest
are hereinafter referred to as the "Parties" and
each a "Party".

1

1

INNLEDNING

INTRODUCTION

Fusjonen reguleres av lov av 13. juni 1997 nr. 44 The merger is regulated between the Norwegian
om aksjeselskaper (aksjeloven) kapittel 13.
Private Limited Liability Companies Act (the
"NPLCA") of 13 June 1997 no. 45, chapter 13.
Styrene i Bulgaria Eiendom Invest og Black Sea
Property har signert denne Fusjonsplanen og er
enige om å foreslå for sine respektive
generalforsamlinger at selskapene fusjonerer.
Black Sea Property er overtakende selskap og
Bulgaria Eiendom Invest er overdragende
selskap i fusjonen. Black Sea Property forventer
å videreføre sin notering på Euronext Growth
Oslo også etter fusjonen.

The Board of Directors of Bulgaria Eiendom
Invest and Black Sea Property have signed this
Merger Plan and have agreed to propose for
their respective general meeting that the
companies shall carry out a merger. Black Sea
Property is the acquiring company, while
Bulgaria Eiendom Invest is the acquired
company in the merger. Black Sea Property
expects to continue its listing on Euronext
Growth Oslo following the merger.

2

2

BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE

BACKGROUND AND BASIS

Bulgaria
Eiendom
Invest
er
et Bulgaria Eiendom Invest is a project investment
prosjektinvesteringselskap med enkelte tomter i company owning certain land plots in Bulgaria
Bulgaria og eiendeler i form av fondsandeler og and assets in the form of fund units and cash,
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kontantbeholdning med en verdi på ca. NOK with a value of NOK 12.5 million (per 31 May
12,5 millioner (per 31.mai 2021).
2021).
Black Sea Property er et eiendomsselskap med
delvis eierskap til eiendomsprosjektet ved
kysten av Svartehavet kalt Sunrise Gardens
Resort ("Resorten").

Black Sea Property is a real estate company with
partial ownership to a real estate project on the
Black sea coast named Sunrise Gardens Resort
(the "Resort").

Styrene i selskapene er av den oppfatning at en
fusjon vil skape en merverdi sammenlignet med
at selskapene opererer som separate selskaper,
samt at det er hensiktsmessig for å sikre
økonomisk vekst i fremtiden.

The Boards of Directors is of the opinion that a
merger of the companies will lead to a greater
value optimizing compared to the companies
operating as separate entities. In addition, the
Boards of Directors is of the opinion that a
merger is suitable to ensure economic growth in
the future.

Black Sea Property vil bruke midlene fra
fusjonen (sammen med midler fra to
kapitalforhøyelser som forventes å bli vedtatt
samtidig med denne fusjonen) til å finansiere
BSP's kapitaltilskudd til EPO Aheloy EOOD (eierog utviklingsselskapet for Resorten, "EPO
Aheloy"). Ovennevnte midler, sammen med
gjeldsfinansiering
i
EPO
Aheloy
og
kapitaltilskudd fra Sunset Resort Holding EOOD
(eid og kontrollert av Boyan Bonev), er forventet
å fullfinansiere gjenstående bygge- og
ferdigstillelselseskostnader på Resorten, og som
finansielt er forventet å muliggjøre en åpning av
Resorten til sommersesongen 2022.

BSP will use the proceeds from the merger
(together with proceeds from two share capital
increases
expected
to
be
approved
simultaneously with this merger) to fund BSP's
portion of a capital contribution to EPO Aheloy
EOOD (the owning and development company
for the Resort, "EPO Aheloy"). The
aforementioned funds, together with debt
financing in EPO Aheloy and a capital
contribution from Sunset Resort Holding EOOD
(owned and controlled by Boyan Bonev) is
expected to fully finance the construction and
other completion costs at the Resort, and which
financially is expected to enable EPO Aheloy to
open the Resort for business for the summer
season of 2022.

På bakgrunn av dette mener selskapenes styrer On this basis, the Board of Directors of the
at det vil være hensiktsmessig at selskapene respective companies is of the opinion that a
fusjonerer.
merger between the companies is suitable.

3

FREMGANGSMÅTE FOR FUSJONEN

3

PROCEDURE FOR AND
IMPLEMENTATION OF THE MERGER

Fusjonen reguleres av aksjeloven § 13-1 flg. og The merger is regulated by the Companies Act
skattelovens regler om skattefri fusjon samt section 13-1 and following provisions, and the
regnskapslovens bestemmelser.
provisions in the Norwegian Taxation Act on taxfree mergers and the Norwegian Accounting
Act.
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Fusjonen gjennomføres ved at hele den
igangværende virksomheten bestående av
samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i
Bulgaria Eiendom Invest overføres til Black Sea
Property.

The merger is implemented by Black Sea
Property assuming the entire business
comprising of all assets, rights and obligations of
Bulgaria Eiendom Invest.

Som vederlag i fusjonen mottar aksjonærene i As merger compensation, the shareholders of
Bulgaria Eiendom Invest nye aksjer i Black Sea Bulgaria Eiendom Invest will be granted new
Property.
shares in Black Sea Property.
Bulgaria Eiendom Invest slettes ved fusjonens
ikrafttredelse. Black Sea Property fortsetter som
selskap etter fusjonen med uendret
foretaksnavn og forretningskommune.

Bulgaria Eiendom Invest shall be dissolved at the
effective date of the merger. Black Sea Property
will continue as company following the merger
with the same company name and municipality.

Fusjonsplanen med vedlegg skal fremlegges for
endelig vedtakelse av generalforsamlingene i
Bulgaria Eiendom Invest og Black Sea Property.
Generalforsamlingene ventes avholdt rundt 25.
juni 2021.

The Merger Plan shall be presented at the
general meetings of Bulgaria Eiendom Invest
and Black Sea Property for final approval. The
general meetings are expected to be held on or
about 25 June 2021.

Aksjonærene i Bulgaria Eiendom Invest skal
føres inn i Black Sea Propertys aksjeeierregister
i VPS snarest mulig etter selskapsrettslig
ikrafttredelse av fusjonen, og aksjonærene får
fulle aksjonærrettigheter i Black Sea Property fra
og med den selskapsrettslige ikrafttredelsen av
fusjonen. For å bli registrert som eier av
vederlagsaksjer i Black Sea Property må
vedkommende være registrert som aksjeeier i
Bulgaria Eiendom Invest på tidspunktet for
selskapsrettslig ikrafttredelse av fusjonen.

The shareholders of Bulgaria Eiendom Invest
shall be entered into Black Sea Property's
shareholder register in the VPS as soon as
possible after the corporate implementation of
the merger. To be registered as an owner of
consideration shares in Black Sea Property, the
relevant person must be registered as a
shareholder of Bulgaria Eiendom Invest at the
time of the corporate implementation of the
merger.

Black Sea Property og Bulgaria Eiendom Invest
skal umiddelbart etter at Fusjonsplanen er
godkjent av generalforsamlingene i begge
selskaper
melde
godkjennelsen
av
fusjonsplanen til Foretaksregisteret. Det vil etter
slik registrering og tilhørende publisering løpe
en kreditorvarslingsfrist på seks uker. Forutsatt
at forholdet til kreditorene er avklart og de
andre betingelser for fusjonen i samsvar med
pkt. 6 nedenfor er oppfylt, vil ikrafttredelse av
fusjonen deretter registreres og selskapsrettslig
gjennomføres. Det antas at dette vil finne sted
primo september 2021.

Black Sea Property and Bulgaria Eiendom Invest
shall immediately after the approval of the
Merger Plan by the general meetings in both
companies file the approval of the Merger Plan
to the NRBE. Following such registration and
pertaining announcement, a creditor notice
period of six weeks will commence. Assuming
that the relation to creditors have been cleared
and the other conditions, as set out in section 6
below, for the merger has been satisfied, the
completion of the merger will thereafter be
registered and implemented. It is expected that
this will take place primo September 2021.
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4

FUSJONSVEDERLAG OG BYTTEFORHOLD

4

MERGER COMPENSATION AND
EXCHANGE RATIO

Fusjonsvederlaget til aksjonærene i Bulgaria
Eiendom Invest skal bestå av aksjer i Black Sea
Property.
Som
fusjonsvederlag
skal
aksjonærene i Bulgaria Eiendom Invest per
gjennomføringstidspunktet motta til sammen 6
903 277 aksjer i Black Sea Property. Dette
innebærer at aksjonærene i Bulgaria Eiendom
Invest samlet skal motta vederlagsaksjer
tilsvarende ca. 25,4 % av aksjebeholdningen til
Black Sea Property per datoen for denne
Fusjonsplanen. Dette innebærer at aksjonærene
i Bulgaria Eiendom Invest skal motta ca. 7,42
aksjer i Black Sea Property, hver pålydende NOK
0,25, for hver aksje pålydende NOK 1 de eier
aksjer i Bulgaria Eiendom Invest.

As merger compensation, the shareholders of
Bulgaria Eiendom Invest shall receive new
shares of Black Sea Property. At the
implementation of the merger, the shareholders
of Bulgaria Eiendom Invest will in aggregate
receive 6,903,277 shares of Black Sea Property.
Consequently, the shareholders in Bulgaria
Eiendom
Invest
shall
jointly
receive
consideration
shares
equivalent
to
approximately 25.4 % of the share capital of
Black Sea Property as of the date of this Merger
Plan. This implies that the shareholders of
Bulgaria Eiendom Invest shall receive
approximately 7.42 shares in Black Sea Property,
each with a par value of NOK 0.25, per share
with a par value of NOK 1 that they hold in
Bulgaria Eiendom Invest.

Bytteforholdet innebærer at aksjonærene i
Bulgaria Eiendom Invest, basert på ovennevnte
tall, vil eie ca. 20,26 % av aksjene i Black Sea
Property etter gjennomføring av fusjonen (men
ikke hensyntatt aksjer som utstedes i de
kapitalforhøyelser som forventes vedtatt
samtidig med denne Fusjonsplanen).

The exchange ratio implies that the
shareholders of Bulgaria Eiendom Invest, based
on the abovementioned numbers, will own
approximately 20.26% of the shares in Black Sea
Property upon completion of the merger (but
not taking into account shares to be issued in the
share capital increases expected to be resolved
simultaneously with this Merger Plan).

Det fastsatte bytteforholdet er basert på
forhandlinger mellom Partene som uavhengige
av hverandre, der det blant annet er lagt vekt på
verdien av Partenes eiendeler, finansiell risiko
(herunder kapitalbehov for videreføring av drift)
og inntjeningspotensiale.

The agreed exchange ratio has been based on
negotiations between the Parties as
independent of each other, where it has, inter
alia¸ been taken into account the value of the
Parties' assets, financial risk (including capital
needs for continuation of the activities of the
companies) and earnings potential.

Fusjonsvederlaget
utstedes
ved
kapitalforhøyelse i Black Sea Property.
Aksjekapitalen forhøyes fra NOK 6 792 215,50
med NOK 1 725 819,25 til NOK 8 518 034,75 ved
utstedelse av totalt 6 903 277 nye aksjer, hver
pålydende NOK 0,25.

The merger consideration shall be settled
through a share capital increase in Black Sea
Property. The share capital shall be increased
from 6,792,215.50 with NOK 1,725,819.25 to
NOK 8,518,034.75 through issuance of
6,903,277 new shares, each with a par value of
NOK 0.25.

Det skal ikke utstedes tilleggsvederlag i No additional consideration shall be issued in
fusjonen.
the merger.
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PARTENES PLIKTER FREM TIL
GJENNOMFØRING AV FUSJONEN

Med unntak for det som følger av
Fusjonsplanen, forplikter hver av Partene seg,
med virkning fra inngåelsen av Fusjonsplanen og
frem til selskapsrettslig gjennomføring av
fusjonen å drive de respektive selskaper i
henhold til ordinær virksomhet, herunder men
ikke begrenset til:
(i)

Ikke beslutte, inngå, endre eller si opp
vesentlige eller ekstraordinære avtaler, og
heller ikke foreta avhendelser, opptak av
lån eller endringer i sin virksomhet annet
enn som ledd i den ordinære driften.

(ii) Ikke inngå avtaler med tredjemenn om
forhold som vil kunne komme i konflikt
med eller vanskeliggjøre eller forhindre
fusjonen.
(iii) Ikke utstede nye aksjer eller tegningsretter,
opsjoner eller tilsvarende instrumenter
som gir innehaver rett til å kreve utstedt
aksjer, foreta vedtektsendringer eller kjøpe
aksjer i den annen part.
(iv) Ikke beslutte eller foreta investeringer,
endringer i egenkapitalen, kapitalutvidelse,
utdeling eller lignende i tiden fra styrene
har inngått denne Fusjonsplanen og frem
til gjennomføringen av fusjonen, uten at
dette skjer i henhold til Fusjonsplanen.
Partene aksepterer at Black Sea Property
kan vedta to kapitalforhøyelser ved
utstedelse av nye aksjer til minimum
tegningskurs NOK 3,00 pr. aksje for å hente
bruttoproveny på inntil ca. NOK 18
millioner.

Begrensningene ovenfor gjelder ikke for
handlinger foretatt av en Part med den annen
Parts
skriftlige
forhåndssamtykke.
Ved
forespørsel om samtykke fra en av Partene skal
tilbakemelding gis senest innen 7 dager etter at
samtykke er forespurt, og slikt samtykke skal
ikke nektes uten saklig grunn.

5

OBLIGATIONS OF THE PARTIES UNTIL
THE COMPLETION OF THE MERGER

Other than as set out in this Merger Plan, each
of the Parties shall, with effect from the entry
into of the Merger Plan and until the corporate
implementation of the merger conduct the
business of the respective companies in the
ordinary course, including but not limited to:

(i)

Not resolve, enter into, amend or
terminate material or extraordinary
agreement, and not carry out divestments,
raise of loans or other amendments to its
business other than in line with the
ordinary course of business.

(ii) Not enter into agreements with third
parties regarding matters that may conflict
with, complicate or hinder the merger.
(iii) Not issue new shares, subscription rights,
options or similar instrument that give the
holder a right to require issuance of
shares, implement changes in articles of
association or purchase shares in the other
party.
(iv) Not resolve or carry out investments,
changes in equity, increase of share
capital, distribution or similar in the time
from the entry into of this Merger Plan and
until the completion of the merger, unless
this is in accordance with the Merger Plan.
The Parties agree that Black Sea Property
may resolve two share capital increases
through issuance of new shares at a
subscription price of minimum NOK 3.00
per share to raise gross proceeds of up to
NOK 18 million.
The restrictions above do not apply for actions
carried out by a Party with the other Party's
written consent. Upon a request for consent
from one of the Parties, a response shall be
given within 7 days after the request for
consent, and such consent shall not be
unreasonably withheld.
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I tillegg til begrensningene beskrevet over, påtar
begge Parter seg å medvirke til oppfyllelse av
Fusjonsplanen i henhold til dens intensjon så
snart som mulig, herunder ved å tilfredsstille
betingelser for gjennomføring og å bidra med
informasjon til dokumenter som må utarbeides.

In addition to the restrictions described above,
both of the Parties undertake to contribute to
the performance of the Merger Plan in
accordance with its intention as soon as
possible, including through satisfaction of
conditions for completion and contributing with
information for documents to be prepared.

6
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BETINGELSER FOR GJENNOMFØRING
AV FUSJONEN

Gjennomføring av fusjonen skal være betinget
av at:
(i)

Kreditorvarslingsfristen for fusjonen skal
være utløpt uten at det er innkommet
innsigelser av vesentlig betydning for
fusjonen eller det fusjonerte selskapet.

(ii) Alle nødvendige beslutninger for
gjennomføring av fusjonen, inkludert
godkjennelse av Fusjonsplanen og
nødvendige vedtektsendringer, skal være
truffet av relevante selskapsorganer.
(iii) EPO Aheloy skal ha mottatt et bindende
lånetilsagn for refinansiering av EPO
Aheloy's eksisterende bankgjeld samt
ytterligere gjeldsfinansiering for et totalt
lånebeløp på minimum EUR 12 millioner
på markedsmessige vilkår og betingelser
("Gjeldsfinansieringen").
(iv) Black Sea Property skal ha vedtatt en eller
flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av
nye aksjer for å hente et bruttoproveny på
minimum NOK 13 millioner og inntil NOK
18 millioner, og minimum NOK 13
millioner av slikt bruttoproveny skal være
innbetalt til Black Sea Property.
(v) Black Sea Property's bulgarske partner og
25% aksjonær i EPO Aheloy, Sunset Resort
Holding EOOD (eiet og kontrollert av
Boyan Bonev) skal ha gitt et bindende
tilsagn for å bidra med
egenkapitalfinansiering på EUR 400 000 til
EPO Aheloy.
(vi) Den langsiktige gjelden til BSP skal ikke

CONDITIONS FOR COMPLETION OF THE
MERGER

Completion of the merger shall be conditional
upon:
(i)

The creditor notice period for the merger
having expired without the receipt of any
objections of material importance for the
merger or the merged company.

(ii) All necessary resolutions for completion
of the merger, including approval of the
Merger Plan and necessary amendments
to the articles of association, shall have
been resolved by the relevant corporate
bodies.
(iii) EPO Aheloy shall have received a binding
loan offer for a refinancing of EPO
Aheloy's existing bank debt and further
debt financing for a total loan amount of
minimum EUR 12 million on arm's length
terms and conditions (the "Debt
Financing").
(iv) Black Sea Property shall have resolved
one or more share capital increases
through issuance of new shares to raise
gross proceeds of minimum NOK 13
million and up to NOK 18 million, and a
minimum of NOK 13 million of such gross
proceeds shall have been paid to Black
Sea Property.
(v) The Bulgarian partner of BSP and 25%
shareholder in EPO Aheloy, Sunset Resort
Holding EOOD (owned and controlled by
Boyan Bonev), shall have given a binding
commitment to contribute equity
financing of EUR 400,000.
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overstige EUR 500 00 og den langsiktige
gjelden til EPO Aheloy skal ikke overstige
EUR 7 500 000 før utbetaling i henhold til
Gjeldsfinansieringen.
(vii) Ingen av partene skal ha vesentlig brutt
bestemmelser i Fusjonsplanen, herunder
bestemmelser om partenes plikter frem til
gjennomføringen av fusjonen.

(vi) the long-term debt of BSP shall not
exceed EUR 500,000 and the long-term
debt of EPO Aheloy shall not exceed EUR
7,500,000 prior to closing of the Debt
Financing.
(vii) None of the parties shall have materially
breached obligations in the Merger Plan,
including provisions on the duties of the
Parties until the completion of the
merger.

Gjennomføring av fusjonen kan ikke finne sted
med mindre styrene i BSP og BEI begge skriftlig
bekrefter at de anser hver av betingelsene
omtalt i dette pkt. 6 som oppfylt eller frafalt.

The merger may not be completed unless the
boards of both BSP and BEI have confirmed in
writing that they consider each of the
conditions described in this section 6 as
satisfied or waived.

7
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SÆRLIGE RETTIGHETER M.V.

Det er ingen aksjeeiere med særlige rettigheter
eller innehavere av tegningsrett som nevnt i
aksjeloven §§ 11-1, 11-10 og 11-12 i Bulgaria
Eiendom Invest og ingen skal ha slike rettigheter
i Black Sea Property. Det gjøres dog
oppmerksom på at styremedlemmer i Black Sea
Property tidligere har fått tildelt aksjeopsjoner
som i hvert tilfelle har vært godkjent av
generalforsamlingen.

SPECIAL RIGHTS ETC.

There are shareholders with special rights or
holders of subscription rights as set out in the
NPLCA sections 11-1, 11-10 and 11-12 in
Bulgaria Eiendom Invest and no shareholder
shall have such rights in Black Sea Property. It is
however noted that board members in Black Sea
Property has previously been awarded share
options, which in each case has been approved
by the general meeting.

Ingen særlige rettigheter eller fordeler skal No special rights or benefits will be given to the
tilfalle medlemmer av styret eller daglig leder Board of Directors or the chief executive officer
ved fusjonen.
in connection with the merger.
Partene har blitt enige om at styret i Black Sea
Property, i en periode på 12 måneder etter
gjennomføring av fusjonen, ikke skal iverksette
noen prosess for frivillig strykning av aksjene i
Black Sea Property fra den nåværende
noteringen på Euronext Growth Oslo. Partene er
videre enige om at Black Sea Property ikke skal
utøve sin opsjon under opsjonsavtalen datert 8.
desember 2020 med Yrro Limited uten
forutgående skriftlig samtykke fra Bulgaria
Eiendom Invest eller styremedlem utpekt av
Bulgaria Eiendom Invest.

The Parties have agreed that the Board of
Directors of Black Sea Property, for a period of
12 months from completion of the merger, shall
not initiate any process to voluntarily delist the
shares of Black Sea Property from its current
listing at Euronext Growth Oslo. Further, the
Parties agree that Black Sea Property shall not
exercise its option under its option agreement
dated 8 December 2020 with Yrro Limited
without prior written approval by Bulgaria
Eiendom Invest or a board member appointed
by Bulgaria Eiendom Invest.
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8

TIDSPUNKTER FOR GJENNOMFØRING
AV FUSJONEN

8

TIME FOR THE IMPLEMENTATION OF
THE MERGER

8.1

Selskapsrettslig ikrafttredelse

8.1

Corporate implementation

En forutsetning for ikrafttredelse av fusjonen er
at kreditorfristen på seks uker er utløpt og at
ingen kreditor har krevd innfrielse eller
sikkerhetsstillelse etter reglene i aksjeloven,
eller at slike kreditorinnsigelser er håndtert. Når
denne forutsetningen er oppfylt, samt alle
forutsetninger i pkt. 6 ovenfor er oppfylt eller
frafalt etter skriftlige bekreftelser fra styrene i
BSP og BEI, trer fusjonen selskapsrettslig i kraft
når Foretaksregisteret har registrert innsendt
melding om gjennomføring av fusjonen, jf.
Aksjeloven § 13-16.

A condition for the implementation of the
merger is that the creditor notice period of six
weeks has expired, and that no creditors have
claimed repayment or grant of security in
accordance with the provisions of the NPLCA, or
that such creditor objections have been
handled. Provided these conditions are fulfilled,
and the conditions in section 6 above have been
satisfied or waived as confirmed in writing by
the boards of BSP and BEI, the merger is
effective from the date the completion of the
merger is registered in the Norwegian Register
of Business Enterprises, cf. section 13-16 of the
NPLCA.

Ved ikrafttredelse av fusjonen inntrer følgende The following effects of the merger will apply
virkninger:
from the effective date of the merger:
i.
Bulgaria Eiendom Invest er endelig
i.
Bulgaria Eiendom Invest is finally
oppløst og slettet.
dissolved and deleted.
ii.

Samtlige eiendeler, rettigheter og
forpliktelser tilhørende Bulgaria
Eiendom Invest er overført til Black Sea
Property i samsvar med Fusjonsplanens
bestemmelser.

iii.

Aksjekapitalen i Black Sea Property er
forhøyet.

iv.

Aksjene i Bulgaria Eiendom Invest er
byttet om med aksjer i Black Sea
Property som fusjonsvederlag. Totalt
utstedes 6 903 277 nye aksjer i Black Sea
Property til aksjonærene i Bulgaria
Eiendom Invest.

v.

Andre virkninger som fastsatt i
aksjeloven, lovgivningen for øvrig samt i
Fusjonsplanen.

ii.

All assets, rights and obligations
belonging to Bulgaria Eiendom Invest
are transferred to Black Sea Property in
accordance with the provisions of the
Merger Plan.

iii.

The share capital of Black Sea Property
is increased.

iv.

The shares of Bulgaria Eindom Invest is
exchanged for shares in Black Sea
Property as merger compensation. In
aggregate, 6,903,277 new shares in
Black Sea Property will be issued to the
shareholders of Bulgaria Eiendom
Invest.

v.

Any other effects as set out in the
Companies Act, other legislation and the
Merger Plan.

9 av 15

DocuSign Envelope ID: 60B5C1A1-15FB-4F05-A70F-B2311E211AF2

8.2

Skattemessig gjennomføring

8.2

Tax-related effects

Fusjonen skal gjennomføres med skattemessig The merger shall for tax purposes be
virkning fra det tidspunkt som følger av implemented with effect from the time set out
skatteloven.
in the Norwegian Taxation Act.
Fusjonen skjer med skattemessig kontinuitet slik
at Black Sea Property overtar de skattemessige
posisjoner i tilknytning til de overførte
eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra
Bulgaria Eiendom Invest. Fusjonen antas
dermed
ikke
å
utløse
umiddelbare
skattemessige konsekvenser.

The merger is completed with continuity for tax
purposes, so that Black Sea Property takes over
all tax positions related to the transferred
assets, rights and obligations from Bulgaria
Eiendom Invest. The merger is therefore not
expected to trigger any immediate tax
consequences.

8.3

8.3

Regnskapsmessig gjennomføring

Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig
virkning fra 1. januar 2021. Alle transaksjoner,
inntekter og kostnader knyttet til de eiendeler,
rettigheter og forpliktelser som Black Sea
Property skal overta ved fusjonen, tilordnes fra
dette tidspunkt Black Sea Property.

Fusjonen
skjer
med
regnskapsmessig
kontinuitet slik at Black Sea Property viderefører
regnskapsførte verdier av de eiendeler,
rettigheter og forpliktelser som ved fusjonen
overtas fra Bulgaria Eiendom Invest.

Accounting effect

The merger will be implemented with
accounting effect as of 1 January 2021. All
transactions, income and costs related to the
assets, rights and obligations that are
transferred to Black Sea Property by the merger,
shall for accounting purposes be considered
transferred to Black Sea Property as of the same
date and shall from this date be deemed to have
been made at the expense of Black Sea Property.
The merger is completed with continuity for
accounting purposes, so that Black Sea Property
continues the recognised values of the assets,
rights and obligations that Bulgaria Eiendom
Invest transfers in connection with the merger.

9

SELSKAPSRETTSLIGE BESLUTNINGER

9

CORPORATE RESOLUTIONS

9.1

Bulgaria Eiendom Invest

9.1

Bulgaria Eiendom Invest

Det foreslås at generalforsamlingen i Bulgaria It is hereby proposed that general meeting of
Bulgaria Eiendom Invest passes the following
Eiendom Invest treffer følgende beslutning:
resolution:
"Fusjonsplan datert 14/15. juni 2021 for fusjon
mellom Bulgaria Eiendom Invest AS og Black Sea
Property AS godkjennes. Dette innebærer at
selskapet oppløses for fusjon med Black Sea
Property
AS."

"The merger plan dated 14/15 June 2021 for the
merger of Bulgaria Eiendom Invest AS and Black
Sea Property AS, is hereby approved and signed.
This implies that Bulgaria Eiendom Invest AS will
be dissolved as a result of the merger with Black
Sea Property AS."
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9.2

Black Sea Property

9.2

Black Sea Property

Det foreslås at generalforsamlingen i Black Sea
Property treffer følgende beslutning:

It is hereby proposed that general meeting of
Black Sea Property passes the following
resolution:

"Fusjonsplan datert 14/15. juni 2021 for fusjon
mellom Bulgaria Eiendom Invest AS og Black
Sea Property AS godkjennes."

The merger plan dated 14/15 June 2021 for the
merger of Bulgaria Eiendom Invest AS and Black
Sea Property AS, is hereby approved.

Det foreslås videre at generalforsamlingen i
Black Sea Property i anledning fusjonen treffer
følgende vedtak om kapitalforhøyelse og
vedtektsendring:

It is further proposed that the general meeting
of Black Sea Property in relation to the merger
passes the following resolution regarding the
share capital increase:

i.

Aksjekapitalen i Black Sea Property økes
fra NOK 6 792 215,50 med NOK 1 725
819,25 til NOK 8 518 034,75 ved
utstedelse av 6 903 277 nye aksjer hver
pålydende NOK 0,25.

ii.

Tegningskursen er NOK 3,00 pr aksje.
Dette vil si et totalt aksjeinnskudd på
NOK 20 709 831,00, hvorav NOK 1 725
819,25 er aksjekapital og NOK 18 984
011,75 er overkurs.

iii.

Aksjeinnskuddet gjøres opp ved at Black
Sea Property overtar eiendeler,
rettigheter og forpliktelser fra Bulgaria
Eiendom Invest i henhold til
fusjonsplanens bestemmelser.

iv.

De nye aksjene tegnes av og tilfaller
aksjeeierne i Bulgaria Eiendom Invest.
Aksjene anses tegnet ved at
generalforsamlingen i Bulgaria
Eiendom Invest godkjenner
fusjonsplanen.

v.

De nye aksjene skal ha fulle rettigheter,
herunder rett til utbytte, fra tidspunktet
for selskapsrettslig ikrafttredelse av
fusjonen.

vi.

Utgiftene til kapitalforhøyelsen er
anslått til ca. NOK 100 000.

vii.

Som følge av forhøyelsen av
aksjekapitalen endres vedtektenes § 4
til å lyde:

i.

The share capital of Black Sea Property
is increased from NOK 6,792,215.50
with NOK 1,725,819.25 to NOK
8,518,034.75 through the issuance of
6,903,277 new shares, each with a par
value of NOK 0.25.

ii.

The subscription price is NOK 3.00 per
share. This implies a total share deposit
of NOK 20,709,831.00, of which NOK
1,725,819.25 is share capital and NOK
18,984,011.75 is share premium.

iii.

The share deposit shall be settled
through the Black Sea Property
acquiring all assets, rights and
obligations of Bulgaria Eiendom Invest
in accordance with the Merger Plan.

iv.

Th new shares will be subscribed for
and received by the shareholders of
Bulgaria Eiendom Invest. The shares
shall deemed subscribed for by the
approval of the merger plan by the
general meeting of Bulgaria Eiendom
Invest.

v.

The new shares shall carry full
shareholder rights, including rights to
dividend, as of the corporate
implementation of the merger.

vi.

The costs incurred in connection with
the share capital increase is estimated
to approximately NOK 100,000.
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"Selskapets aksjekapital utgjør NOK 8
518 034,75 fordelt på 34 072 139 aksjer
pålydende NOK 0,25."

vii.

As a consequence of the share capital
increase, section 4 of the articles of
association is amended to the
following:
"The share capital of the Company is
NOK 8 518 034.75, divided by
34,072,139 shares, each with a par
value of NOK 0.25.

10

VILKÅR FOR UTØVELSE AV
AKSJEEIERRETTIGHETER

10

CONDITIONS FOR EXERCISE OF
SHAREHOLDER RIGHTS

Aksjonærrettighetene i Black Sea Property kan The shareholder rights in Black Sea Property can
utøves fra tidspunktet for gjennomføring av be exercised from the time of completion of the
fusjonen.
merger.
Aksjeeierne i Bulgaria Eiendom Invest vil skal så
snart som mulig etter at fusjonen
selskapsrettslig har tredd i kraft, bli innført i
Black Sea Propertys aksjeeierbok (VPS) som
eiere av vederlagsaksjene. Innføring i
aksjeeierregisteret i VPS er et vilkår for å utøve
aksjonærrettigheter i Black Sea Property.

The shareholders of Bulgaria Eiendom Invest will
as soon as possible following the corporate
implementation of the merger be registered as
a shareholder in the shareholder register of the
company (VPS). Registration of the shareholder
register in the VPS is a condition for the exercise
of shareholder rights in Black Sea Property.

Aksjonærene i Bulgaria Eiendom Invest gis fulle
aksjonærrettigheter, inkludert rett på utbytte, i
Black Sea Property fra det tidspunkt aksjonæren
er registrert i aksjonærregisteret, så fort
fusjonen
har
blitt
registrert
hos
Foretaksregisteret.

The shareholders of Bulgaria Eiendom Invest are
given full rights as shareholders, including the
right to dividends, in Black Sea Property upon
registration in the shareholder register pursuant
to the NPLCA, as soon as the merger has been
registered with the NRBE.

11

11

STYREVALG

BOARD ELECTION

Styret i Black Sea Property vil foreslå for
generalforsamlingen i Black Sea Property at det
velges inn en person utpekt av Bulgaria Eiendom
Invest til styret i BSP. Slikt styrevalg skal skje med
effekt fra tidspunktet for selskapsrettslig
gjennomføring av fusjonen.

The Board of Directors of Black Sea Property will
propose to the general meeting in Black Sea
Property that a person appointed by Bulgaria
Eiendom Invest is elected to the Board of
Directors of BSP. Such Board election will take
effect from the time of the corporate
implementation of the merger.

12

12

FUSJONENS BETYDNING FOR ANSATTE

CONSEQUENCES OF THE MERGER FOR
EMPLOYEES

Black Sea Property har ansatt en daglig leder i Black Sea Property has employed a general
25% stilling. Daglig leders ansettelsesforhold manager in a 25% position. The terms and
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påvirkes i utgangspunktet ikke av fusjonen, og conditions of the general manager's
han vil opprettholde sitt ansettelsesforhold med employment will in general not be affected by
uendrede lønns- og arbeidsvilkår.
the merger, and he will maintain his
employment without changes in salaries and
other terms and conditions of employment.
Det er ingen ansatte i Bulgaria Eiendom Invest.

There are no employees in Bulgaria Eiendom
Invest.

13

13

ENDRINGER I FUSJONSPLANEN

AMENDMENTS OF THE MERGER PLAN

Partenes styrer skal i fellesskap, på vegne av de
involverte selskapers generalforsamlinger,
kunne foreta og gjennomføre mindre endringer
i Fusjonsplanen, forutsatt at endringene ikke er
vesentlige. Endringer i fusjonsplanen skal inngås
skriftlig.

The Boards of Directors of the parties, on behalf
of the general meetings of such companies, may
adjust and carry out minor amendments to the
Merger Plan, provided that any adjustments and
amendments in the Merger Plan are not
material. Such amendments and adjustments
shall be made in writing.

14

14

KOSTNADER

COSTS

Hver Part skal dekke egne kostnader i
forbindelse med fusjonen.

Each Party shall cover its own costs in
connection with the merger.

15

15

VEDLEGG TIL FUSJONSPLANEN

ATTACHMENTS TO THE MERGER PLAN

Denne fusjonsplan har følgende vedlegg som
anses som en del av fusjonsplanen:

The following documents are attached to this
merger plan and shall be considered an integral
part of the merger plan:

1. Vedtektene i Black Sea Property før
fusjonen.
2. Vedtektene i Bulgaria Eiendom Invest
før fusjonen.
3. Siste årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning for Black Sea
Property.
4. Siste årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning for Bulgaria
Eiendom Invest.

1. The articles of association for Black Sea
Property prior to the merger.
2. The articles of association for Bulgaria
Eiendom Invest prior to the merger.
3. The last annual accounts, annual report
and auditor's report for Black Sea
Property.
4. The last annual accounts, annual report
and auditor's report for Bulgaria
Eiendom Invest.
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Oslo, 14/15. juni 2021

Styret i / Board of directors of Bulgaria Eiendom Invest AS:

Dag Espen Arnesen
Styreleder/Chairman

Per Ingvart Aronsen
Styremedlem/board member

Oslo, 14/15 June 2021

Styret i / Board of directors of Black Sea Property AS:

Egil Redse Melkevik
Styreleder/chairman

Erik Sture Larre
Styremedlem/board member

Hans Fredrik Gulseth
Styremedlem/board member

Kåre Rødningen
Styremedlem/board member
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VEDTEKTER
FOR
BLACK SEA PROPERTY AS
(Org.nr. 914 892 902)
§1

Foretaksnavn
Selskapets foretaksnavn er Black Sea Property AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§2

Forretningskontor
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§3

Virksomhet
Selskapets virksomhet er å eie, forvalte og investere i fast eiendom, samt annen virksomhet
som står i naturlig tilknytning til dette.

§4

Aksjekapital
Selskapets aksjekapital utgjør NOK 6 792 214,50 fordelt på 27 168 858 aksjer, hver pålydende
NOK 0,25.

§5

Overdragelse av aksjer
Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeierne ingen forkjøpsrett.

§6

Styresamtykke
Erverv av aksjer i selskapet er ikke betinget av samtykke fra selskapet.

§7

Elektronisk kommunikasjon
Selskapet kan benytte e-post når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter,
underretninger og liknende etter aksjeloven til en aksjeeier.

§8

Styret – firmategning
Selskapets styre består av 1 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere
beslutning.
Selskapets firma tegnes av styrets formann og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan
meddele prokura.

§9

Ordinær generalforsamling
Den ordinære generalforsamling skal behandle:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker etter loven eller vedtektene som hører under generalforsamlingen.

§ 10

Aksjeeierregistrering
Selskapet registrerer aksjeeierne i Verdipapirsentralen.

§ 11

Dokumenter lagt ut på selskapets internettside
Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort
tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettside, vil ikke bli tilsendt aksjeeierne.

§ 12

Forholdet til aksjeloven
For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

VEDTEKTER
FOR
BULGARIA EIENDOM INVEST AS
pr 11/06/2020
§1
Selskapets navn er BULGARIA EIENDOM INVEST AS
§2
Selskapets formål er ”Investering i eiendom, samt virksomhet som hermed står i
forbindelse, herunder delta i andre selskaper med liknende virksomhet”.
§3
Aksjekapitalen er NOK 930.000 fordelt på 930.000 aksjer pålydende NOK 1,00 fullt
innbetalt. Aksjene skal være registrert i et verdipapirregister.
§4
Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.
§5
Aksjonærene har ikke forkjøpsrett.
§6
All annenhåndsomsetning av aksjer og fremtidige emisjoner i selskapet skal
forestås av Nordea Bank Norge ASA, Markets Division og Schøyen Prosjekt &
Finans ASA i henhold til nærmere avtale.
§7
Den som gjennom erverv av aksjer blir eier av mer enn 30 prosent av stemmene i
selskapet, plikter å gi tilbud om kjøp av de øvrige aksjene i selskapet slik som
nærmere beskrevet i verdipapirhandelloven av 2007 kap. 6. Disse reglene gis
anvendelse så langt de passer.
§8
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er
tilstede.
§9
Selskapets styre skal bestå av 2 til 5 medlemmer samt eventuelt ett varamedlem.
Styrets beslutning treffes med vanlig flertall blant de møtende, dog slik at de som
stemmer for en beslutning alltid må utgjøre minst halvparten av samtlige
styremedlemmer.
Selskapets firma tegnes av 2 styremedlemmer i fellesskap eller ett styremedlem og
ett varamedlem i fellesskap
§10
Ordinær generalforsamling holdes i Oslo hvert år innen utgangen av juni måned.
§11
På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1.
2.
3.
4.

Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av
utbytte.
Valg styremedlem(er) og ved ledighet revisor.
Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer og godkjennelse av
godtgjørelse til revisor.
Behandling av andre saker som etter lov eller vedtekter hører under
generalforsamlingen.

ÅRSRAPPORT FOR 2020
BLACK SEA PROPERTY AS

ÅRSBERETNING
ÅRSREGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP
-

RESULTATREGNSKAP
BALANSE
KONTANTSTRØMOPPSTILLING
NOTER

REVISJONSBERETNING

Black Sea Property AS
Org.nr: 914 892 902

Årsberetning 2020
Black Sea Property AS
Adresse: Sagveien 23 A, 0459 OSLO
Org.nr: 914 892 902 MVA

Virksomhetens art
Black Sea Property AS ble stiftet den 19. januar 2015. Morselskapets hovedoppgave er å investere i fast eiendom,
herunder gjennom andre selskaper. Datterselskapene driver eiendomsutvikling. Black Sea Property AS har sitt
forretningssted i Oslo. Datterselskapene har forretningssted og deres aktiviteter skjer i Bulgaria.
Rettvisende oversikt
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat.
Redegjørelse for foretakets utsikter
Styret vil påpeke at det hersker usikkerhet knyttet til fremdriften for ferdigstillelse av Sunrise Gardens Resort
("Resorten"), da ferdigstillelse er betinget av at konsernet lykkes med en refinansiering av konsernets bankgjeld samt
sikrer nødvendig egenkapital for å få til en slik refinansiering.
Styret mener likevel at mulighetene for å oppnå en nødvendig refinansiering og ferdigstille Resorten for åpning til
sommersesongen 2022 er gode, og vurderer således konsernets markedsutvikling som god og viderefører eksisterende
satsing innen dagens rammer og virksomhet.
Av forsiktighetshensyn er det besluttet å nedskrive verdien av Resorten til likvidasjonsverdien fra siste tilgjengelig takst
(22,7 MEUR), som har medført en nedskrivning på 7,7 MNOK i 2020.
Finansiell risiko
Mesteparten av konsernets virksomhet foregår i Bulgaria, hvor mye av kostnadene skjer i bulgarske leva og i Euro.
Konsernets aktivitet vil være påvirket av valutaendring mellom bulgarske leva, Euro og norske kroner.
Utvikling i resultat og stilling
Styret mener at det fremlagte årsregnskapet for morselskapet og tilhørende konsernregnskap gir et rettvisende bilde
over utviklingen og resultatet av foretakets og konsernets virksomhet og stilling. Styret kjenner ikke til forhold inntruffet
etter balansedagen som i vesentlig grad påvirker regnskapet pr. 31. desember 2020.
Aktiviteter i 2020
Selskapets aktivitet gjennom 2020 har vært preget av pågående Corona-situasjon og den 12. mars 2020 ble det
orientert om at selskapet grunnet denne situasjonen ikke hadde oppnådd nødvendig bankfinansiering og at man ikke
ville være i posisjon for åpning sommeren 2020. Selskapets fikk i juli 2020 aksept for utsatt avdrag på 1,4 MEUR i
datterselskapet EPO Aheloy for 2020 slik at EPO Aheloy i 2020 kun betalte renter på den eksisterende lånefasiliteten.
Gjennom 2020 er det også arbeidet med å sikre nødvendig finansiering for ferdigstillelse av anlegget. I løpet av 2020 ble
det hentet inn MNOK 4,36 gjennom emisjon.
Selskapet inngikk den 8. desember 2020 en opsjonsavtale med Yrro Ltd. om en rett, men ikke plikt, til å erverve Omega
3 og Kollagen-virksomheten som nå drives gjennom Yrro Ltd. Opsjonen kan utøves frem til 8. juni 2021. BSP betalte
ingen opsjonspremie for å inngå denne avtalen, men ved eventuell utøvelse av opsjonen skal kjøpesummen gjøres opp
ved utstedelse av nye aksjer i Selskapet. På tidspunktet for denne beretningen er opsjonen ikke utøvet.
Selskapet publiserer regelmessig informasjon om utviklingen av, og arbeidet med, Sunrise Gardens Resort som
børsmeldinger på www.newsweb.no.
Kort om utviklingen i 2020 - Hendelser etter balansedato
Basert på den pågående Corona-situasjonen har det vært utfordrende å skaffe nødvendig kapital for ferdigstilling av
Resorten. Den 1. mars 2021 orienterte Selskapet gjennom børsmelding om at EPO Aheloy EOOD (utviklingsselskapet for
Resorten) har mottatt et ikke-bindende tilbud om refinansiering av eksisterende bankgjeld samt ytterligere finansiering
for ferdigstillelse av anlegget. Som del av lånetilbudet har banken bedt om at det fremskaffes ny kapital på omtrent

Black Sea Property AS
Org.nr: 914 892 902

3,5MEUR. Selskapets andel er beregnet til mellom 2,5MEUR og 3MEUR. Selskapet har fra før en gjeld til de tidligere
eierne av EPO Invest KS og Aheloy Beach Commercial AS på 4MEUR, og for å øke muligheten for å hente ny kapital ble
det derfor foreslått en gjeldskonvertering av denne gjelden basert på børskurs 3,38 pr aksje. Endelig resultat medførte
at det ble utstedt 10 525 710 nye aksjer og Selskapets samlede gjeld mot långivere ble derved redusert fra 4MEUR til i
underkant av 500 tusen EUR. Kapitalforhøyelsen er ikke endelig registrert på tidspunkt for avleggelse av denne
beretningen.
Det har deretter blitt signert intensjonsavtale om fusjon med Bulgaria Eiendomsinvest ("BEI") som, hvis denne
gjennomføres, vil medføre at aksjeeierne BEI vil eie 20% av det fusjonerte selskapet, mens nåværende aksjonærer i
Selskapet vil eie 80% av det fusjonerte selskapet (beregnet før utstedelse av aksjer i forestående emisjoner). Gjennom
denne fusjonen vil Selskapet få tilgang til verdier på ca. 12,5MNOK i kontanter og fondsandeler samt også 5 tomter i
Bulgaria med samlet areal på ca. 53 tusen kvm lokalisert i Bulgaria, i Byala (3 stk) og Obzor (2 stk). Det er planlagt
påfølgende emisjoner der det vil bli hentet mellom 13 og 18MNOK mot eksisterende aksjonærer i Black Sea Property
slik at Selskapet etter gjennomføring av nevnte emisjoner og fusjonen vil ha tilgjengelig mellom 25-30MNOK, som kan
benyttes som kapitalinnskudd i forbindelse med ferdigstillelse av Resorten. Endelig gjennomføring av fusjonen
avhenger, blant annet, av godkjenning i respektive generalforsamlinger.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at denne
forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.
Arbeidsmiljø
Styret anser arbeidsmiljøet som tilfredsstillende, og har ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i 2020. Det har
ikke vært skader eller ulykker i 2020.
Likestilling
Konsernet og morselskapet har i 2020 ingen ansatte utover daglig leder i en 25 % - stilling, og styret i morselskapet har
hatt 4 medlemmer. Blant styremedlemmene har det kun vært menn.
Ytre miljø
Verken morselskapet eller konsernets virksomhet forurenser det ytre miljø ut over det som er vanlig for dens
virksomhet.
Resultatdisponering og utbyttegrunnlag
Overskuddet i Black Sea Property AS på TNOK 3 798 foreslås disponert som følger:
Overføringer annen egenkapital

3 798

tusen kroner

Oslo, 28. mai 2021
Styret for Black Sea Property AS

Kåre Rødningen (sign.)
styremedlem

Hans Fredrik Gulseth (sign.)
styremedlem

Erik Sture Larre (sign.)
styremedlem

Egil Redse Melkevik (sign.)
styreleder, daglig leder

Black Sea Property AS
Org.nr: 914 892 902

Resultatregnskap
Morselskap
2020

301

2019

293

Beløp vises i tusen kr

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning
Nedskrivning
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Note

8

2
5, 6
5, 6
2, 3

Konsern
2020

2019

0

0

369
0
7 692
8 386
16 447

478
10
0
3 129
3 617

-16 447

-3 617

0
3 300
7 645
-4 344

369
0
0
1 428
1 797

478
0
0
1 609
2 087

-1 496

-1 793

Driftsresultat

0
15 448
10 154
5 294

0
3 357
4 492
-1 135

Finansinntekter og
finanskostnader
Renteinntekt fra foretak i
samme konsern
Annen finansinntekt
Annen finanskostnad
Netto finansposter

11

0
15 387
13 410
1 976

3 798

-2 929

Ordinært resultat før
skattekostnad

17

-14 470

-7 961

3 798

-2 929

Årsresultat

16

-14 470

-7 961

4 516
9 954

6 767
1 195

Fordeling
Majoritetsinteresser
Minoritetsinteresser

3 798
3 798

-2 929
-2 929

Overføringer og disponeringer
Overføringer annen egenkapital
Sum disponert

16

Black Sea Property AS
Org.nr: 914 892 902

Balanse pr. 31. desember
Morselskap
2020

2019

Beløp vises i tusen kr

Konsern
2020

2019

145
145

136
136

5, 14
6

237 341
219

225 319
207

6

1 793
239 354

1 690
227 215

9
7

0
0
581
581

0
0
546
546

240 079

227 898

3, 7

128
686
813

26
14 008
14 034

12

2 124

3 328

2 937

17 362

243 016

245 260

Note

Anleggsmidler

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Immaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser,
varemerker
Sum immaterielle eiendeler
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen
fast eiendom
Maskiner og anlegg
Driftsløsøre, inventar, verktøy,
kontormaskiner ol
Sum varige driftsmidler

8 314
136 803
190
145 307

8 314
125 618
178
134 110

Finansielle anleggsmidler
Investeringer i datterselskap
Lån til foretak i samme konsern
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

145 307

134 110

Sum anleggsmidler

4

Omløpsmidler

1 833
108
1 942

1 630
1 823
3 453

1 412

691

3 354

4 144

148 660

138 254

Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter og
lignende
Sum omløpsmidler

Sum eiendeler

Black Sea Property AS
Org.nr: 914 892 902

Balanse pr. 31. desember
Morselskap
2020

2019

Konsern
2020

2019

15, 16
16
16

4 161
109 537
111
113 809

2 295
96 639
111
99 045

16

-51 532
-51 532

-38 814
-38 814

42 026

29 373

104 304

89 604

0
63 349
46 565
109 915

10 455
59 680
59 047
129 182

14 973
354
39
13 432
28 798

14 105
172
34
12 162
26 474

Sum gjeld

138 712

155 656

Sum egenkapital og gjeld

243 016

245 260

Beløp vises i tusen kr

Note

Egenkapital

4 161
109 537
111
113 809

2 295
96 639
111
99 045

-7 760
-7 760

-11 558
-11 558

0

0

106 049

87 486

Innskutt egenkapital
Aksjekapital
Overkurs
Annen innskutt egenkapital
Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
Minoritetsinteresser
Sum egenkapital
Gjeld

10 455
0
39 741
50 197

Annen langsiktig gjeld
Konvertible lån
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

0
188
39
144
372

0
81
34
456
571

Kortsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

42 611

50 767

148 660

138 254

0
0
42 240
42 240

14
10

14
12

Black Sea Property AS
Org.nr: 914 892 902

Balanse pr. 31. desember
Morselskap
2020

2019

Beløp vises i tusen kr

Note

Konsern
2020

Oslo, 28. mai 2021

Kåre Rødningen (sign.)
styremedlem

Hans Fredrik Gulseth (sign.)
styremedlem

Erik Sture Larre (sign.)
styremedlem

Egil Redse Melkevik (sign.)
styreleder, daglig leder

2019

Black Sea Property AS
Org.nr: 914 892 902

Kontantstrømoppstilling
Morselskap
2020

2019

3 798
0
0
0
-203
107

-2 929
0
0
0
-586
-40

1 408
5 111

-1 362
-4 916

0
0
0

0
0
0

-7 957
-11 185
-11

-3 432
-20 575
0

0

0

0
14 764

0
26 547

0
0
-4 389

0
111
2 651

721

-2 265

691
1 412

2 956
691

Beløp vises i tusen kr

Kontantstrømmer fra
operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad
Omregningsdifferanse
Ordinære avskrivninger
Nedskrivning anleggsmidler
Endring i kundefordringer
Endring i leverandørgjeld
Endring i andre
tidsavgrensningsposter
Netto kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter
Kontantstrømmer fra
investeringsaktiviteter
Utbetalinger ved kjøp av varige
driftsmidler
Påkostning i eiendomsprosjekt
Netto kontantstrøm fra
investeringsaktiviteter
Kontantstrømmer fra
finansieringsaktiviteter
Endring i langsiktig gjeld
Endring i lån til datterselskap
Endring i andre fordringer
Opptak av gjeld til
kredittinstitusjoner
Nedbetaling av gjeld til
kredittinstitusjoner
Emisjoner i morselskap
Emisjoner i datterselskap
(minoritetens andel)
Opsjoner
Netto kontantstrøm fra
finansieringsaktiviteter
Netto endring i likvider i året
Kontanter og bankinnskudd per
01.01
Kontanter og bankinnskudd per.
31.12

Note

5
5

4

Konsern
2020

2019

-14 470
120
0
7 692
-100
177

-7 961
7
10
0
5
-56

1 408
-5 174

-286
-8 281

0
-8 094
-8 094

-136
-32 557
-32 693

-31 163
0
12 346

5 334
0
4 473

0

29 591

0
14 764

-25 447
26 547

16 117
0
12 064

0
111
40 609

-1 204

-365

3 328
2 124

3 693
3 328

Black Sea Property AS
Org.nr: 914 892 902

Noter til regnskapet for 2020
Beløp vises i tusen kr
Note 1 - Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.
Konsolidering
Konsernregnskapet omfatter morselskapet Black Sea Property AS, datterselskapene Aheloy Commercial AD, Garby AD
og EPO Bulgaria EOOD, og datterdatterselselskapet EPO Aheloy OOD, som Black Sea Property AS har bestemmende
innflytelse over.
Bestemmende innflytelse oppnås normalt når morselskapet eier mer enn 50% av aksjene i selskapet, og/eller at
morselskapet er i stand til å utøve faktisk kontroll over selskapet. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital.
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet.
Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter
ensartede prinsipper ved at datterselskapene følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.
Klassifisering og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster
som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp
på etableringstidspunktet.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være
forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til
nominelt beløp på etableringstidspunktet.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt.
I forbindelse med konsolideringen av utenlandske datterselskaper er gjennomsnittskurs benyttet for resultatpostene,
og årssluttkurs benyttet for balansepostene. Eventuelle omregningsdifferanser blir bokført direkte mot egenkapitalen i
konsernregnskapet.
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets
kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.
Skatter
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er
beregnet med 22% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige
verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.
Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttiggjort.
Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter
kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer.

Black Sea Property AS
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Noter til regnskapet for 2020
Beløp vises i tusen kr
Note 2 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor
Beløp vises i tusen kr
Morselskap
2020
286
36

Konsern
2019

Lønnskostnader

2020

2019

43

148
160
111
59

Lønn
Reisekompensasjon
Styrehonorar
Arbeidsgiveravgift

286
36
0
43

148
160
111
59

3
369

0
478

Andre ytelser
Sum

3
369

0
478

Morselskap
Selskapet har ansatt en daglig leder i 25 % - stilling fra juli 2019.
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Konsern
Det er ingen ansatte i konsernet utover daglig leder i morselskapet.
Morselskap
Ytelser til ledende personer

Lønn
286

Daglig leder
Morselskap

Pensjonsutgifter
0

Andre
godtgjørelser
0

Konsern

2020

2019

48

54

170

169

218

222

Godtgjørelse til revisor er
fordelt på følgende:

2020

2019

48

54

Andre tjenester

170

169

Sum

218

222

2020

2019

5 724

0

Lovpålagt revisjon

Merverdiavgift er ikke
inkludert i revisjonshonoraret.

Note 3 - Tap på fordringer
Beløp vises i tusen kr
Morselskap
2020

2019

Konsern

0

0

Årets konstaterte tap på
fordringer

Black Sea Property AS
Org.nr: 914 892 902

Noter til regnskapet for 2020
Beløp vises i tusen kr
Note 4 - Immaterielle eiendeler
Konsern
Anskaffelseskost pr. 01.01.
Valuta
Anskaffelseskost 31.12.

Servitutter
136
8
145

Balanseført verdi pr. 31.12.

145

Note 5 - Varige driftsmidler
Beløp vises i tusen kr
Konsern
Eiendom
Anskaffelseskost 01.01.
Tilganger
Valuta
Anskaffelseskost 31.12.

145 120
7 345
6 688
159 153

Prosjekt
i arbeid
80 199
749
4 931
85 880

Akk.nedskr. 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

-7 692
151 461

0
85 880

-7 692
237 341

-7 692

0

-7 692

N/A

N/A

Årets nedskrivninger
Avskrivningsplan

Sum
225 319
8 094
11 619
245 033

Eiendomsprosjektene er under utvikling og avskriving vurderes når eiendommene er ferdigstilt og tas i bruk.

Note 6 - Varige driftsmidler
Beløp vises i tusen kr
Konsern
Sum

Anskaffelseskost 01.01.
Valuta
Anskaffelseskost 31.12.
Akk.avskrivning 31.12.
Balanseført pr. 31.12.

Inventar
-Møbler
1 538
95
1 633

Driftsutstyr
156
9
166

Maskiner
-Strømaggregat
212
13
225

1 906
117
2 023

0
1 633

-5
161

-5
219

-10
2 013

Eiendomsprosjektene er under utvikling og avskriving vurderes når eiendommene er ferdigstilt og tas i bruk.
Akkumulert avskrivning er tilknyttet de pågående byggearbeidene, og ikke til den operasjonelle driften, som foreløpig
ikke er iverksatt.
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Noter til regnskapet for 2020
Beløp vises i tusen kr

Note 7 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttet selskap
Beløp vises i tusen kr
Fordringer
Lån til foretak i samme konsern
Kundefordringer
Sum

2020

2019

136 803
1 733
138 536

125 618
1 630
127 248

De konserninterne fordringene som oppstod i forbindelse med oppkjøpet i 2015 er ikke renteberegnet som følge av den
finansielle situasjonen i konsernselskapene, jf. Rt 2007 s 1025 (Norges Høyesterett - Dom av 26. juni 2007).
Lån til datterselskap for etterfølgende år er renteberegnet med 0,1 % i tråd med avtale.

Note 8 - Transaksjon med nærstående
Morselskap
Black Sea Property AS har opptjent et fasthonorar på TEUR 2,5 pr. måned i 2020 for konsulenttjenester levert til
datter-datter-selskapet EPO Aheloy OOD.

Note 9 - Datterselskap, tilknyttet selskap m v
Beløp vises i tusen kr
Morselskap
Selskap
EPO Bulgaria EOOD
Garby AD
Aheloy Commercial AD
Sum

Anskaffelse
Juni 2015
August 2015
August 2015

Kontor
Bulgaria
Bulgaria
Bulgaria

Eierandel
100 %
50 %
48 %

Resultat
2020
-186
-5
0
-192

Egenkapital
pr. 31.12
-4 069
3 721
-5 097
-5 445

Bokført verdi
pr. 31.12
0
8 314
0
8 314

Overnevnte beløp er i NOK hvor resultatet i BGN er omregnet med gjennomsnittskurs på 5,4815, mens egenkapitalen i
BGN er omregnet med sluttkurs på 5,3535.
EPO Bulgaria EOOD eier 75 % av EPO Aheloy OOD.

Note 10 - Øvrig langsiktig gjeld
Beløp vises i tusen kr
Morselskap
2020
42 240

Konsern
2019
39 741

Selgerkreditt i TEUR 4 000

2020
42 240

2019
39 741

Morselskap
Beløpet utgjør i sin helhet selgerkreditt med henholdsvis TEUR 1 500 og TEUR 2 500 i forbindelse med kjøpet fra Aheloy
Beach Commercial AS og EPO Invest KS av deres aksjer i og fordringer mot datterselskapene vist i note 8. Fordringene
mot Black Sea Property AS er i 2016 utdelt til aksjonærene i Aheloy Beach Commercial AS og EPO Invest KS.
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Noter til regnskapet for 2020
Beløp vises i tusen kr

Selgerkreditten løper rentefritt og skal tilbakebetales løpende når morselskapet har fri likviditet etter inndekning av
øvrige forpliktelser. Totalt MEUR 3,5 av selgerkreditten på MEUR 4 er konvertert til egenkapital i 2021.

Note 11 - Finansposter
Beløp vises i tusen kr
Morselskap
2020
77
15 372
-87
-9 905
-163
5 294

Konsern
2019
66
3 291
-652
-3 734
-107
-1 135

2020
15
15 372
-3 343
-9 905
-163
1 976

Renteinntekt
Valutagevinst
Rentekostnad
Valutatap
VPS-kostnader
Sum

2019
9
3 291
-3 804
-3 734
-107
-4 344

Konsern
Valutajustering knyttet til balanseposter hos utenlandske datterselskaper blir ført direkte mot egenkapitalen.
Note 12 - Bankinnskudd
Beløp vises i tusen kr
Morselskap

Konsern
2020
12
0
12

2020
12
691
703

Bundne skattetrekksmidler utgjør
Bundne bankmidler
Sum

Konsern
Bundne bankmidler er midler som er dedikert til rentebetalingen på lån i Bulgaria.

Note 13 - Tvister
Konsern
Det er ingen pågående rettssaker som involverer datterselskapene i Bulgaria. Det er etter styrets oppfatning heller
ingen saker som vil ha vesentlige negative økonomiske konsekvenser for konsernet.
Note 14 - Pant og garantier
Beløp vises i tusen kr
Morselskap
2020
0
0
0

Konsern
2019
0
0
0

Pantsikret gjeld
Kortsiktig gjeld
Langsiktig gjeld
Sum pantsikret gjeld

2020
14 973
63 349
78 322

2019
14 105
59 680
73 785
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Noter til regnskapet for 2020
Beløp vises i tusen kr

Morselskap
2020
0
0

Konsern
2019
0
0

Sikret i panteobjekt med
bokførte verdier:
Eiendom
Sum

2020
245 033
245 033

2019
225 319
225 319

Konsern
Gjeld til kredittinstitusjoner er gjennom selskapet EPO Aheloy OOD. Saldo ved årsslutt utgjør MEUR 7,5. Lånet har årlige
avdrag på TEUR 1 430 og forfaller i sin helhet til betaling den 25.10.2024.
Lånet har rente på 3 måneder EURIBOR pluss 3,5%.
Lånet er sikret med 1. prioritets pant i anlegget på Aheloy i tillegg til annen sikkerhet ytet av de lokale
samarbeidspartnere i Bulgaria.
EPO Aheloy OOD har forpliktet seg til å binde et beløp tilsvarende renter for 6 måneder i forbindelse med
rentebetalinger på lånet fra UniCredit Bulbank AD, jf. note 11.
Note 15 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon
Beløp vises i tusen kr
Morselskap
Aksjekapitalen består av:
Ordinary shares

Antall
16 643 148

Pålydende
0,25 kr

Balanseført
4 161

De 10 største aksjonærene og nærstående i selskapet pr. 31.12:

E. Larre Holding AS, 1)
Christinedal AS, 2)
Janine AS
Total Mangement AS
Erik Arvid Muller
Espemo Invest AS
A-J Eiendom AS
Sundby Holding AS
VK Invest AS
CL-Holding AS, 3)
Sum
Øvrige (eierandel < 5%)
Totalt antall aksjer

Ordinære
aksjer
2 543 097
1 421 341
1 400 135
1 308 696
1 057 023
643 285
532 109
467 715
456 973
441 610
10 271 984
6 371 164
16 643 148

Eierandel
15,28 %
8,54 %
8,41 %
7,86 %
6,35 %
3,87 %
3,20 %
2,81 %
2,75 %
2,65 %
61,72 %
38,28 %
100,00 %

1) Styremedlem Erik Sture Larre er aksjonær i E. Larre Holding AS
2) Styremedlem Hans Fredrik Gulseth er aksjonær i Christinedal AS.
3) Styremedlem Erik Sture Larre er aksjonær i CL-Holding AS
Styreleder Egil Redse Melkevik er aksjonær i MTB Invest AS som er blant de øvrige aksjonærer
Styremedlem Kåre Rødningen er aksjonær i Rødningen Invest AS som er blant de øvrige aksjonærer

Stemmeandel
15,28 %
8,54 %
8,41 %
7,86 %
6,35 %
3,87 %
3,20 %
2,81 %
2,75 %
2,65 %
61,72 %
38,28 %
100,00 %
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Noter til regnskapet for 2020
Beløp vises i tusen kr

Note 16 - Egenkapital
Beløp vises i tusen kr
Morselskap
Aksjekapital

Overkurs

2 295
0
1 317
549
0
4 161

96 639
0
9 220
3 840
-161
109 537

Aksjekapital

Overkurs

2 295
0
1 317
549
0
0
0
4 161

96 639
0
9 220
3 840
0
-161
0
109 537

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Gjeldskonvertering
Kontantinnskudd
Emisjonsutgifter
Egenkapital 31.12.

Annen
innskutt
egenkapital
111
0
0
0
0
111

Annen
egenkapital

Sum

-11 558
3 798
0
0
0
-7 760

87 486
3 798
10 537
4 388
-161
106 049

Annen
innskutt
egenkapital
111
0
0
0
0
0
0
111

Annen
egenkapital

Sum

-9 441
-14 470
0
0
16 117
0
-1 711
-9 505

89 604
-14 470
10 537
4 388
16 117
-161
-1 711
104 304

Konsern
Konsernets egenkapital er endret som følger:

Egenkapital 01.01.
Årsresultat
Gjeldskonvertering
Kontantinnskudd
Gjeldskonvertering EPOA (MI's andel)
Emisjonsutgifter
Valuta og andre endringer
Egenkapital 31.12.

Note 17 - Skatt
Beløp vises i tusen kr
Beregning av årets skattegrunnlag:
Ordinært resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring i midlertidige forskjeller
Årets skattegrunnlag
Oversikt over midlertidige forskjeller
Langsiktige fordringer og gjeld i valuta
Sum
Akkumulert fremførbart underskudd før konsernbidrag
Netto midlertidige forskjeller pr 31.12
Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt/-skattefordel
Sum

2020
3 798
-161
-5 395
-1 758

2019
-2 929
-413
446
-2 896

2020
8 296
8 296
-14 870
-6 574
-6 574
0

2019
2 900
2 900
-13 112
-10 211
-10 211
0

Utsatt skattefordel er ikke balanseført da det er knyttet usikkerhet til når det fremførbare underskuddet kan komme til
anvendelse.

Til generalforsamlingen i Black Sea Property AS
Uavhengig revisors beretning
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

•

selskapsregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper, og

•

konsernregnskapet, som består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap
og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter,
herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening:
•

er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter

•

gir det medfølgende selskapsregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle
stillingen til Black Sea Property AS per 31. desember 2020 og av selskapets resultater
for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

•

gir det medfølgende konsernregnskapet et rettvisende bilde av den finansielle
stillingen til konsernet Black Sea Property AS per 31. desember 2020 og av
konsernets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar
med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISAene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors
oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og
konsernet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Vesentlig usikkerhet knyttet til fortsatt drift
Vi gjør oppmerksom på styrets årsberetning, som angir at det på tidspunkt for avleggelse av
årsregnskapet for 2020 hersker usikkerhet knyttet til fremdriften for ferdigstillelse av Sunrise
Gardens Resort, da ferdigstillelse er betinget av at konsernet lykkes med en refinansiering av
konsernets gjeld samt sikrer nødvendig egenkapital for å få til en slik refinansiering. Disse
forholdene og andre omstendigheter som er beskrevet i årsberetningen indikerer at det
foreligger en vesentlig usikkerhet som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til
fortsatt drift. Vår konklusjon er ikke modifisert som følge av disse forholdene.
Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS
St. Olavs gate 25, 0166 OSLO
Postboks 62 Sentrum, 0101 OSLO
Organisasjonsnummer/revisornummer:
Foretaksregisteret NO 894934352 MVA

E-mail: post@flattum.no
Web: www.flattum.no
Telefon: +47 22 98 21 20
Medlemskap: Den norske Revisorforening
Regnskap Norge

Internasjonal forbindelse:
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Vi har revidert Black Sea Property AS' årsregnskap som viser et overskudd i
selskapsregnskapet på kr 3 798 265 og et underskudd i konsernregnskapet på kr 14 470 477.
Årsregnskapet består av:

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov
og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens
regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet er ledelsen ansvarlig for å ta standpunkt til selskapets og
konsernets evne til fortsatt drift, og på tilbørlig måte å opplyse om forhold av betydning for
fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge
det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil,
og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en
høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift
og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon
som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på
årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
styrets årsberetning om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til
anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og
forskrifter.
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets og konsernets regnskapsopplysninger i samsvar
med lov og god bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 28. mai 2021
Revisjonsfirmaet Flattum & Co AS

Thorbjørn Grindhaug
Statsautorisert revisor
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert årsregnskapet for Bulgaria Eiendom Invest AS som viser et underskudd på kr 408 244.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Presisering
Selskapet opplyser i note 8 at det er usikkerhet om verdien av aksjene og tilbakebetalingen av fordringer
på datterselskap. Dette forholdet har ingen betydning for vår konklusjon om regnskapet.

Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet,
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for
at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen
er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Bulgaria Eiendom Invest AS
Konklusjon om årsberetningen
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen
om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med
lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Lysaker, 31. mai 2021
NITSCHKE AS

Rune Bergseng
statsautorisert revisor
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Til generalforsamlingen i Bulgaria Eiendom Invest AS

Uttalelse om redegjørelse for fusjonsplanen i Bulgaria Eiendom Invest AS
Vi har kontrollert redegjørelsen for fusjonsplanen utarbeidet av styret i Bulgaria Eiendom Invest AS datert
21. juni 2021 i forbindelse med avtale om fusjon mellom Black Sea Property AS og Bulgaria Eiendom
Invest AS. Ved fusjonen overdras samtlige eiendeler og forpliktelser til Black Sea Property AS.
Redegjørelsen for fusjonsplanen inneholder styrets presentasjon av opplysninger i overensstemmelse
med de krav som stilles i aksjeloven § 13-10 annet ledd nr. 1 til 3.

Styrets ansvar for redegjørelsen
Styret i hvert selskap er ansvarlig for redegjørelsen for fusjonsplanen og de verdsettelser som ligger til
grunn for vederlaget.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å uttale oss om redegjørelsen på grunnlag av vår kontroll.
Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1
"Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og
utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at redegjørelsen inneholder lovpålagte
opplysninger og at vederlaget til aksjeeierne i Bulgaria Eiendom Invest AS er rimelig og saklig begrunnet.
Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelse av vederlaget. 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.

Konklusjon
Etter vår mening inneholder redegjørelsen for fusjonsplanen de opplysningene aksjeloven § 13-10 annet
ledd nr. 1 til 3 krever og etter vår mening er begrunnelsen for vederlaget til aksjeeierne i Bulgaria
Eiendom Invest AS på 6 903 277 aksjer i Black Sea Property AS rimelig og saklig, basert på verdsettelsen
pr. 30. april 2021 av selskapene som beskrevet i redegjørelsen.
Lysaker, 21 juni 2021
NITSCHKE AS

Rune Bergseng
statsautorisert revisor

