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Til styret i Fondsforvaltning AS
Revisors uttalelse til forvaltningsselskapet vedrørende av fusjon mellom verdipapirfondene Pluss Indeks og Pluss
Markedsverdi

Vi har i samsvar med verdipapirfondloven § 5-6 kontrollert om fusjonen mellom Pluss Indeks og Pluss
Markedsverdi er gjennomført i overensstemmelse med kravene i fusjonsavtalen av 25. oktober 2021 punkt 4 og
5 for verdipapirfondet Pluss Indeks (overdragende) og verdipapirfondet Pluss Markedsverdi (overtakende).

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om at fusjonen er gjennomført i tråd med de prinsippene som er
fastsatt i fusjonsavtalen for verdsetting av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser, jf. § 5-3 første ledd nr.
4 og at det faktiske bytteforholdet er fastsatt i henhold til den metode for beregning av bytteforholdet som
fusjonsavtalen fastsetter, jf. § 5-3 første ledd nr. 5 på bakgrunn av vår kontroll.
Vi har gjennomført kontrollen i samsvar med lov, forskrifter og god revisjonsskikk i Norge, herunder internasjonal
standard for attestasjonsoppdrag - ISAE 3000 –” Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet
revisorkontroll av historisk finansiell informasjon”. Denne standarden krever at vi etterlever etiske krav og
planlegger og utfører kontrollen for å oppnå betryggende sikkerhet for at fusjonen i det alt vesentlige er
gjennomført i overensstemmelse med kravene i fusjonsavtalen punkt 4 og 5.
En attestasjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente bevis for at fusjonen i det alt vesentlige er
gjennomført i samsvar med kravene i fusjonsavtalens punkt 4 og 5. De valgte handlingene avhenger av revisors
skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at gjennomføringen har vesentlige avvik fra fusjonsavtalen, enten
det skyldes misligheter eller feil.
Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Konklusjon
Etter vår mening er fusjonen i det alt vesentlige gjennomført i tråd med de prinsippene som er fastsatt i
fusjonsavtalen for verdsetting av fondenes eiendeler og eventuelle forpliktelser, jf. § 5-3 annet ledd nr. 4 og det
faktiske bytteforholdet er fastsatt i henhold til den metode for beregning av bytteforholdet som fusjonsavtalen
fastsetter, jf. § 5-3 første ledd nr. 5.
Begrensning i bruk
Denne uttalelsen er utarbeidet til bruk for styret i forvaltningsselskapet Fondsforvaltning AS, andelseierne i
verdipapirfondene Pluss Indeks og Pluss Markedsverdi og Finanstilsynet.
Oslo, 22. desember 2021
Deloitte AS

Eivind Skaug
Statsautorisert revisor
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Styret i Forvaltningsselskapets ansvar
Styret i overtakende verdipapirfonds forvaltningsselskap er ansvarlig for gjennomføring av fusjon etter
fusjonsavtalen i samsvar med kravene i verdipapirfondloven kapittel 5 med tilhørende forskrifter og
retningslinjer fra Finanstilsynet.
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