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Til generalforsamlingen i Scana ASA

REDEGJØRELSE VED KAPITALFORHØYELSE VED OPPGJØR AV AKSJEINNSKUDD VED
MOTREGNING I SCANA ASA

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen i samsvar med allmennaksjeloven §102, jf §2-6.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter
Vår oppgave er å utarbeide redegjørelsen i forbindelse med generalforsamlingens beslutning om at Krefting AS,
Stolen AS og Clean Ship AS skal kunne gjøre opp innskuddsforpliktelse for aksjer i selskapet ved motregning, og avgi
en uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til vederlaget.
Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen beskriver gjeldsposten som skal kunne motregnes.
Den andre delen er vår uttalelse om at gjeldsposten som skal kunne motregnes, har en verdi som minst svarer til
vederlaget.
Del 1: Opplysninger om gjelden
Selskapet har inngått en avtale om å erverve 100% av aksjene i PSW Holding 1, holdingselskapet i PSW gruppen.
Oppkjøpet skal finansieres blant annet gjennom en rettet kontantemisjon og noe opptak av ekstern gjeld. I
forbindelse med denne transaksjonen skal også enkelte av aksjonærene konvertere utestående aksjonærlån mot
selskapet til egenkapital. Krefting AS, Stolen AS og Clean Ship AS skal sammen totalt konvertere NOK 11.977.203 av
fordringene de har mot Scana ASA mot utstedelse av vederlagsaksjer i selskapet.
Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse
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 gjelden som skal motregnes, minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet
omfatter kontroll av at gjelden er en reell betalingsforpliktelse.
Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening svarer den gjeld som skal kunne motregnes minst til det avtalte vederlaget i aksjer i Scana ASA pr.
17. desember 2021 pålydende NOK 8.555.145, samt overkurs NOK 3.422.058.

Stavanger, 17. desember 2021
Deloitte AS

Bård Frøyland
Statsautorisert revisor
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Styrets ansvar for redegjørelsen
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