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(Gjelder søknad om sammenslåing av ikke-pengeutdelende stiftelser)

Alt 1 – Sammenslåing med eksisterende overtakende stiftelse

Søknad om sammenslåing av Stiftelse A med Stiftelse B
Alt 2 – Sammenslåing med nyopprettet overtakende stiftelse

Søknad om sammenslåing av Stiftelse A og Stiftelse B - opprettelse
av Stiftelse C
1. Innledning
 Oversikt over de deltakende stiftelsene, med angivelse av overdragende og
overtakende stiftelse.
 Gjennomføring av sammenslåingen (sammenslåing med eksisterende eller
nyopprettet overtakende stiftelse).
2. Bakgrunn
 Opplysning om opprettere, opprettelsestidspunkt og gjeldende
formålsbestemmelse for stiftelsene.
 Oversikt over stiftelsers grunnkapital og egenkapital ved siste årsregnskap.
 Kort oppsummering av hovedbegrunnelsen for søknaden.
3. Saksbehandlingen internt
 Stiftelsenes behandling av saken i styret og ev. andre organ.
 Særskilte vedtektsfestede saksbehandlingsregler skal oppgis.
4. Høring
 Gjennomgang av uttalelsene fra stiftelsenes opprettere, ev. begrunnelse for hvorfor
uttalelsene ikke er innhentet.
5. Rettslige spørsmål
 Vurdering av omdanningsmyndighet (§ 48).
 Angivelse av det rettslige grunnlaget for sammenslåingen (§ 46).
 Begrunnelse for sammenslåingen, herunder sammenslåingens betydning for
stiftelsens formål, knyttet opp mot vilkårene for sammenslåingen






Innholdet i omdanningsvedtaket (§ 47), herunder videreføring av stiftelsenes
formål, grunnkapital og øvrige vedtektsbestemmelser i overtakende stiftelses
vedtekter etter sammenslåingen
Vurdering av at sammenslåingen i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til de
stiftelser som deltar i sammenslåingen, stiftelsenes kreditorer, de ansatte og andre
som berøres av sammenslåingen
Eventuell omtale av sammenslåingens betydning for stiftelsenes kreditorer og
ansatte
Eventuell omtale av skriftlige uttalelser fra ansatte i stiftelsene

6. Gjennomføring av sammenslåingen
 Nærmere om overtakende stiftelse (eksisterende eller nyopprettet stiftelse).
 Omtale av overtakende stiftelses vedtekter etter sammenslåingen (opprettere,
formålsbestemmelsen, grunnkapital, øvrige vedtektsbestemmelser).
 Omtale av overtakende stiftelses balanse etter sammenslåingen, herunder en
oversikt som viser videreføring av de overdragende stiftelsers eiendeler, rettigheter
og forpliktelser til den overtakende stiftelse.
 Nærmere om regnskapsmessig virkningstidspunkt for sammenslåingen.
7. (Eventuelle andre forhold)
8. Avslutning
9. Oversikt over vedlegg

