Ekstraordinært årsmøte 2022
Engebråten Boligsameie
Digitalt årsmøte avholdes 4. juli - 7. juli 2022

Selskapsnummer: 5934

Velkommen til årsmøte i Engebråten Boligsameie
Innkallingen inneholder alle sakene som skal behandles på årsmøtet. Styret håper du
leser gjennom heftet og viser din interesse ved å delta på årsmøtet.
Digital avstemning:
Avstemningen åpner 4. juli kl. 09:00 og lukker 7. juli kl. 09:00.
Du ﬁnner avstemningen på:
https://vibbo.no/5934
Hvordan deltar du digitalt?
• Du får en link via SMS.
• Du kan også ﬁnne møtet ved å gå inn på vibbo.no
• Du kan se gjennom sakene som skal behandles, komme med spørsmål og avgi din
stemme.
Hvem kan stemme på årsmøtet?
• Alle eiere har rett til å stemme på årsmøtet.
• En stemme avgis pr. eierandel.
Hvordan stemme hvis du ikke kan delta digitalt?
Dersom du ikke kan delta digitalt, må du benytte analog stemmeseddel som er vedlagt
i innkallingen. Dette må gjøres innen avstemningen lukkes.
Saker til behandling
1. Godkjenning av møteinnkallingen
2. Valg av protokollvitner
3. Forslag om å inngå avtale med OBOS Eiendomsforvaltning AS om administrasjon av
innfrielse av andel fellesgjeld i Eierseksjonssameiet for ytterligere to lån

Med vennlig hilsen,
Styret i Engebråten Boligsameie
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Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen
Krav til ﬂertall:
Alminnelig (50%)

Det ble foreslått å godkjenne den måten årsmøtet er innkalt på.
Forslag til vedtak
Møteinnkallingen godkjennes

Sak 2

Valg av protokollvitner
Krav til ﬂertall:
Alminnelig (50%)

Valg av en eier til å signere protokollen. Protokollen vil bli sendt til signering digitalt.
Forslag til vedtak
Åshild Kaldahl Thorrud er valgt.

Sak 3

Forslag om å inngå avtale med OBOS Eiendomsforvaltning
AS om administrasjon av innfrielse av andel fellesgjeld i
Eierseksjonssameiet for ytterligere to lån
Krav til ﬂertall:
Alminnelig (50%)

Styret fremmer forslag om at Eierseksjonssameiet inngår avtale med OBOS
Eiendomsforvaltning AS om administrasjon av innfrielse av fellesgjeld i
Eierseksjonssameiet på to ytterligere lån. Sameiet har allerede avtale på to eldre lån og
denne vil fortsatt gjelde. Det har tidligere vært kun tillatt med avtale på maks to lån, men
dette er nå økt til maks ﬁre. Det ønskes for ordens skyld at det vedtas avtale også for de
to nye lånene.
Avtaleforholdene
Styret inngår en avtale med OBOS Eiendomsforvaltning ASom administrasjon av
nedbetaling av fellesgjeld. Avtalen innebærer at OBOS Eiendomsforvaltning AS får
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fullmakt fra Eierseksjonssameiet til å gjennomføre ordningen samt inngå avtale
med de enkelte seksjonseiere som ønsker å innbetale, administrere innbetalinger,
dokumenthåndtering, etc.
De seksjonseierne som ønsker å innbetale sin andel av fellesgjeld må inngå en avtale
med Eierseksjonssameiet v/ OBOS Eiendomsforvaltning AS. Etter inngåelse av avtalen
kan seksjonseier(ne) innbetale hele sin andel fellesgjeld. Innbetaling kan kun foretas på
samme tidspunkt som for opprinnelig avtale/de to eldre lånene. Det er kun anledning til
å innbetale gjeld på lån med ﬂytende rente.
Avtalens viktigste betingelser:
· Ordningen forutsetter normalt en vedtektsendring, men denne bestemmelsen er
tidligere vedtatt og inntatt i sameiets vedtekter.
· Det kan kun foretas full innfrielse og innbetalt beløp kan ikke reverseres
· Seksjonseiere må være klar over sitt debitor ansvar uavhengig av innbetalingen, se
vedlagte avtale
· Avregning ved for mye eller for lite innbetalte kapitalkostnader følger seksjonen
· Selskapet kan ikke foreta opplåning eller endre løpetid på lånet etter inngått avtale
· Selskapet kan ikke avtale avdragsfrihet
· Innbetalinger kan kun foretas på lån med ﬂytende rente
Kostnader
Eierseksjonssameiet må betale kr 20 000,- inkl mva i honorar pr. nye lån til OBOS
Eiendomsforvaltning AS dersom avtale inngås.
Årlig administrasjonsgodtgjørelse for avtalen er på 10 % av forretningsfører honoraret,
dog minimum kr 6 438,- inkl mva og maksimum kr 15 450,- inkl mva. pr. lån. Det påløper
ikke administrasjonsgodtgjørelse i etableringsåret eller i hele kalenderår med fast rente
da administrasjonsavtalen ikke kan benyttes. Seksjonseiere som ønsker å benytte seg av
ordningen må betale vederlag på kr 1 875,- inkl. mva. til OBOS ved inngåelse av avtalen.
Følgende er allerede tatt inn i vedtektene, og er en forutsetning for avtalen:
”Eierseksjonssameiet har vedtatt en ordning for innfrielse av andel fellesgjeld
knyttet til bestemte lån. Denne ordningen er betinget av at det er signert en
administrasjonsavtale mellom Eierseksjonssameiet og OBOS Eiendomsforvaltning AS
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og hver enkelt seksjonseier som ønsker å benytte ordningen må inngå en egen avtale
med Eierseksjonssameiet v/OBOS Eiendomsforvaltning AS.
Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil banken anse innbetalingen som en regulær
ekstraordinær nedbetaling av Eierseksjonssameiets felleslåns hovedstol, uten at långiver
gir aksept for at seksjonseiere som innfrir sin andel blir fritatt for sitt debitoransvar.
Dette betyr at alle nåværende og fremtidige seksjonseiere, også for de seksjoner
hvor fellesgjelden er innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige andel av
sameiets betalingsforpliktelser ved mislighold. OBOS Eiendomsforvaltning AS påtar seg
intet ansvar for eventuelle konsekvenser for Eierseksjonssameiet, seksjonseierne eller
seksjonseiernes rettsetterfølgere, av dette ”.
Forslag til vedtak
Årsmøtet vedtar å gjennomføre ordning om innbetaling av andel fellesgjeld for
ytterligere to lån, maks ﬁre. Styret sørger for å inngå de nødvendige avtaler for å
gjennomføre ordningen.
Vedlegg
1. Adm.-avtale.pdf
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Administrasjonsavtale vedrørende innfrielse av andel fellesgjeld i
Eierseksjonssameiet.
Det er i dag inngått følgende administrasjonsavtale mellom:
OBOS Eiendomsforvaltning AS Postboks 6666, St. Olavs Plass
og
Engebråten Boligsameie - org.nr 971433809 (heretter Eierseksjonssameiet), c/o OBOS
Eiendomsforvaltning AS Postboks 6666, St. Olavs Plass, Oslo.

Punkt 1.
Vilkår
Årsmøtet har opprinnelig i 2009 besluttet å inngå en administrasjonsavtale med
OBOS Eiendomsforvaltning AS om seksjonseiernes mulighet for innfrielse av
Eierseksjonssameiets Fellesgjeld. Årsmøtet har i xxxx vedtatt å utvide avtale for ytterligere to
lån, maks fire.
Avtalene vil da omfatte lånenr.: 98207969478, 98207969486, 98207994979 og
98207994960 i OBOS-banken.
Med Fellesgjeld forstås den gjeld som Eierseksjonssameiet har overfor lånegiver. Hver enkelt
sameier hefter proratarisk for Fellesgjelden jf. Eierseksjonsloven § 30.
Avtalen forutsetter at Eierseksjonssameiet har tatt inn følgende setning i vedtektene:
”Eierseksjonssameiet har vedtatt en ordning for innfrielse av andel fellesgjeld knyttet til
bestemte lån. Denne ordningen er betinget av at det er signert en administrasjonsavtale
mellom Eierseksjonssameiet og OBOS Eiendomsforvaltning AS og hver enkelt seksjonseier
som ønsker å benytte ordningen må inngå en egen avtale med Eierseksjonssameiet v/OBOS
Eiendomsforvaltning AS.
Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil banken anse innbetalingen som en regulær
ekstraordinær nedbetaling av Eierseksjonssameiets felleslåns hovedstol, uten at långiver gir
aksept for at seksjonseiere som innfrir sin andel blir fritatt for sitt debitoransvar. Dette betyr at
alle nåværende og fremtidige seksjonseiere, også for de seksjoner hvor fellesgjelden er
innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige andel av sameiets betalingsforpliktelser
ved mislighold. OBOS Eiendomsforvaltning AS påtar seg intet ansvar for eventuelle
konsekvenser for Eierseksjonssameiet, seksjonseierne eller seksjonseiernes
rettsetterfølgere, av dette ”.
Eierseksjonssameiet forplikter seg til at innbetalingene fra seksjonseierne i sin helhet skal
benyttes til nedbetaling av sameiets lån i, og gir OBOS Eiendomsforvaltning AS alle
fullmakter som er nødvendige for å gjennomføre dette.
Administrasjonsavtalen kan maks gjelde for 4 - fire lån. Lånetype må godkjennes av OBOS
Eiendomsforvaltning AS.
Såfremt en eller flere seksjonseiere har benyttet seg av muligheten til å innfri sin andel
fellesgjeld så kan ikke Eierseksjonssameiet:
•
•
•
Vedlegg 1

endre løpetid
foreta opplåning på lån som omfattes av denne avtale
foreta ekstraordinær nedbetaling av lånet
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•

avtale avdragsfrihet

Eierseksjonssameiet kan etter undertegning av nærværende avtale ikke binde renten på
lånet uten vedtak fra årsmøte. Det vil ikke være mulig for seksjonseierne å innfri sin andel av
felleslånet i perioden hvor fastrenteavtalen løper.
Eventuelle innbetalinger til dekning av andel fellesgjeld i forkant av låneopptak, før denne
avtalen er trådt i kraft, blir å anse som en innbetaling under samme betingelser som
ovennevnte vilkår.

Punkt 2.
Forbehold
Ved en individuell innfrielse av fellesgjeld vil banken anse innbetalingen som en regulær
ekstraordinær nedbetaling av Eierseksjonssameiets felleslåns hovedstol, uten at långiver gir
aksept for at seksjonseiere som innfrir sin andel blir fritatt for sitt debitoransvar. Dette betyr at
alle nåværende og fremtidige seksjonseiere, også for de seksjoner hvor fellesgjelden er
innfridd, risikerer å måtte dekke sin forholdsmessige andel av sameiets betalingsforpliktelser
ved mislighold. OBOS Eiendomsforvaltning AS påtar seg intet ansvar for eventuelle
konsekvenser for Eierseksjonssameiet, seksjonseierne eller seksjonseiernes
rettsetterfølgere, av dette.

Punkt 3.
Seksjonseiernes forpliktelser og rettigheter
For gjennomføring av denne avtalen vil OBOS Eiendomsforvaltning AS på vegne av
Eierseksjonssameiet inngå en avtale med de seksjonseierne som ønsker å benytte seg av
ordningen. Disse avtalebetingelsene er en del av nærværende avtale, se vedlegg.
Eierseksjonssameiet er blant annet innforstått med at:
•
•
•
•
•

Avtalen betinger full innfrielse av seksjonseierens andel av fellesgjelden.
Seksjonseier vil få tilsendt en egen faktura for innbetalingen fra forretningsfører.
Beløpet må være kreditert Eierseksjonssameiets driftskonto 10 dager før forfall på
lånet. Dersom beløpet ikke er kreditert Eierseksjonssameiets driftskonto innen avtalt
dato vil beløpet bli returnert til seksjonseier.
Seksjonseier er selv ansvarlig for at fakturaen er mottatt i tide.
Den enkelte seksjonseier har kun anledning til å foreta en innfrielse på den totale
restgjeld. Innfrielse kan kun foretas på samme tidspunkt som for opprinnelig avtale(de
to eldre lånene.
Punkt 4.
Administrasjon

Det opprettes et eget beløp, kapitalkostnader, på fakturaene for felleskostnader for de
seksjonseiere som ikke innfrir sin andel fellesgjeld. Kapitalkostnadene blir fastsatt i forhold til
avdrag og renter på eierseksjonssameiets lån fordelt etter sameiebrøken eller annen lovlig
vedtatt fordelingsnøkkel.
Avregning av for mye eller for lite innbetalte kapitalkostnader ved renteendringer på
Eierseksjonssameiets lån vil bli korrigert på seksjonens fremtidige fakturaer for
felleskostnader.

Vedlegg 1
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Punkt 5.
Vederlag
Denne avtale ligger utenfor den ordinære forretningsførerkontrakt. Som vederlag for denne
tjenesten blir Eierseksjonssameiet belastet en engangskostnad p.t. pålydende kr 20 000,inkl. mva. I tillegg påløper et administrasjonsgebyr per år på 10 % av årlig
forretningsførerhonorar, minimum p.t. kr 6 438,- og maksimum p.t. kr 15 450,- inkl mva pr
lån.

Punkt 6.
Varighet
Denne avtale opphører når de låneforhold som er omfattet av avtalen er innløst.
Denne avtalen opphører også parallelt med en eventuell oppsigelse av OBOS
Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører.

Punkt 7.
Tvisteløsning
Partene vedtar Oslo tingrett som verneting i alle tvister som gjelder forståelse av denne
kontrakt.
Denne avtale er utstedt i 2 - to eksemplarer. Ett til hver av partene.

Sted, dato

For OBOS Eiendomsforvaltning AS

For Engebråten Boligsameie

_______________________

Vedlegg 1

_____________________
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REGISTRERINGSBLANKETT

Deltagelse på digitalt ekstraordinært årsmøte 2022
Det ekstraordinært årsmøte blir avholdt digitalt på vibbo.no. Dette skjemaet er for deg
som ikke har mulighet til å avgi stemme digitalt.
Årsmøtet åpnes 4.07.22 og er åpent for avstemning i 3 dager
Siste dato for avstemning er 7.07.22
Selskapsnummer: 5934

Selskapsnavn: Engebråten Boligsameie

BRUK BLOKKBOKSTAVER
Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):

Signatur:

Avstemning
Du stemmer ved å krysse av i boksen til venstre for ønsket alternativ.

Sak 1

Godkjenning av møteinnkallingen

Møteinnkallingen godkjennes
For
Mot

Sak 2

Valg av protokollvitner

Åshild Kaldahl Thorrud er valgt.
For
Mot

Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):
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Fortsetter på neste side

Sak 3

Forslag om å inngå avtale med OBOS Eiendomsforvaltning AS om
administrasjon av innfrielse av andel fellesgjeld i Eierseksjonssameiet for
ytterligere to lån

Årsmøtet vedtar å gjennomføre ordning om innbetaling av andel fellesgjeld for
ytterligere to lån, maks ﬁre. Styret sørger for å inngå de nødvendige avtaler for å
gjennomføre ordningen.
For
Mot

Leilighetsnummer:

Navn på eier(e):
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Fortsetter på neste side

OBOS Eiendomsforvaltning AS
Hammersborg torg 1
Postboks 6668, St. Olavs plass
0129 Oslo
Telefon: 22 86 55 00
www.obos.no
E-post: oef@obos.no
Ta vare på dette heftet, du kan få
bruk for det senere, f.eks ved salg
av boligen.

