
LÅNEAVTALE
mellom

Orkland kommune (OK) - org.nr. 921 233 418 
Salvesen & Thams Eiendom (S&TE) - org nr. 913 433 742 

Rupro AS - org. nr. 928 891 275 
Inission Løkken AS - org.nr 997 109 139 

Heretter kalt Eierne 
og

Meldal Næringssenter AS (MNAS) 
org.nr. 968 383 159

MNAS skal utvide Jordhusmoen Industribygg ved kjøp av og ombygging av eiendommen 432/88. 
Kjøpesum er kr. 3.250.00 og det er anslått en ombyggingskostnad på kr. 3.250.000 til sammen kr. 
6.500.000. 80 % av beløpet lånefmansieres i Orkla Sparebank mens 20 % finansieres ved å justere 
ansvarlige og konvertible lån fra Eierne slik:

Långiver Eierandel Opprinnelig lån Nytt lån 2022 Sum lån

Orkland kommune 64,9 % 7 917 800 843 700 8 761 500

Salvesen & Thams Eiendom 24,0 % 2 928 000 312 000 3 240 000

Rupro AS 5,6 % 677 100 72 150 749 250

Inission Løkken AS 5,6 % 677 100 72 150 749 250

SUM 100% 12 200 000 1 300 000 13 500 000

Med bakgrunn i dette skal;

Eierne øke sine ansvarlige lån til MNAS med kr 1.300.000,- (enmilliontrehundretusen) fordelt iht 
tabell ovenfor. Lånebeløpet utbetales etter MNAS’s behov og varsles skriftlig senest 1 uke før 
utbetaling.

1. Lånet er avdragsfritt. Lånet er konvertibelt og kan etter styrevedtak hos låntaker omgjøres 
til aksjekapital i MNAS. Dette kan ikke gjøres ensidig for dette lån, men må gjelde 
proratarisk for alle tilsvarende lån gitt av låntakers eiere.

2. Lånet rentebelastes med 4 % p.a. av det til enhver tid opptrekte lånebeløp. Rentene betales 
etter eksisterende betalingsplan, dvs 2 ‘/2-årige utbetalinger. Lånet skal i sin helhet innfris 
ved opphør av dagens leieavtaler.

3. Enhver tvist mellom partene i anledning nærværende låneavtale skal søkes løst i 
minnelighet. Hvis så ikke skjer, skal tvisten avgjøres med endelig virkning av en 
voldgiftsnemd på tre medlemmer. Partene oppnevner en voldgiftsmann hver, mens 
formannen oppnevnes av Trøndelag Tingrett. Hvis en av partene unnlater å oppnevne sin 
voldgiftsmann innen en frist på en måned, skal denne også oppnevnes av Trøndelag 
Tingrett. Omkostningene ved voldgiftssaken deles likt mellom partene, hvis 
voldgiftsnemda ikke annet bestemmer.

4. Nærværende avtale utstedes i fem eksemplarer, hvorav ett til hver av partene.
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Orkland, 22.10.2022.

Som långivere:

Orkland kommune Salvesen & Thams
Eiendom AS.

Yngve Bakken

Som låntaker:

Meldal Næringssenter AS

Per Kirkaune
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