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In case of discrepancy between the Norwegian 

language original text and the English language 

translation, the Norwegian text shall prevail 
 

MINUTES FROM 

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

IN 

INDUCT AS 

(reg. no. 992 036 230) 

 

(the "Company") 

 

held 18 April 2016 17.00 hours at the premises 

of Induct AS in Oslo. 

 

In accordance with the board’s notice to the 

extraordinary general meeting the following 

was at the 
 

Agenda 

 

1 Opening of the general meeting and 
taking attendance of the shareholders 
present 

2 Election of chairman of meeting 

3 Approval of notice and agenda 

4 Proposal for share capital increase I 

5 Proposal for share capital increase II 

6 Proposal to authorize the board to 
increase share capital through issuance 
of new shares  

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOKOLL FOR 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

INDUCT AS 

(org. nr. 992 036 230) 

 

("Selskapet") 

 

avholdt 18. april 2016 kl. 17.00 i lokalene til 

Induct AS i Oslo.  

 

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær 

generalforsamling forelå slik 
 

 

Dagsorden 

 

1 Åpning av generalforsamlingen og 
fortegnelse over fremmøtte aksjonærer 

2 Valg av møteleder 

3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

4 Forslag om kapitalforhøyelse I 

5 Forslag om kapitalforhøyelse II 

6 Forslag om styrefullmakt til 
kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer   
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1 OPENING OF THE GENERAL MEETING 

AND RECORDING OF PARTICIPATING 

AND REPRESENTED SHAREHOLDERS 

The board's chairman, Åge Muren, opened the 

meeting.  

 

It was taken attendance of shareholders present 

or participating by proxy, as evidenced by 

Appendix 1 to these minutes. 

 

2 ELECTION OF CHAIRMAN  

 

Åge Muren was unanimously elected chairman 

of the meeting.  

 

Karl Kristian Mydske was unanimously elected 

to co-sign the minutes. 

3 APPROVAL OF SUMMONING OF THE 

MEETING AND THE AGENDA 

The chairman referred the agenda in the notice.  

 

The notice and the proposed agenda were 

approved.  

 

The chairman of the meeting thereafter 

declared the general meeting as lawfully set.  

 

4 PROPOSAL FOR SHARE CAPITAL 

INCREASE  

The chairman gave an account of the board's 

proposal to increase the share capital with NOK 

100,000 through issuance of 1,000,000 new 

shares in a private placement. Further, the 

chairman referred to the private placement 

completed on 7 April 2016. 

 

The proposed private placement will help fund 

the Company's future growth and development, 

and will improve the Company's balance sheet 

by reducing debt. The proposal implies that the 

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN 

OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER 

MØTENDE AKSJEEIERE 

Styrets leder, Åge Muren, åpnet møtet. 

 

 

Det ble foretatt opptak av fortegnelse over 

møtende aksjeeiere representert ved deltakelse 

eller fullmakt, slik det fremgår av Vedlegg 1 til 

protokollen. 

2 VALG AV MØTELEDER  

 

Åge Muren ble enstemmig valgt til møteleder.  

  

 

Karl Kristian Mydske ble enstemmig valgt til å 

medundertegne protokollen. 

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG 

DAGSORDEN 

Møteleder refererte innkallingen med 

dagsorden.  

 

Innkallingen og forslag til dagsorden ble deretter 

godkjent.  

 

Møteleder erklærte deretter 

generalforsamlingen for lovlig satt. 

4 FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSE I 

 
Møteleder redegjorde for styrets forslag om 
økning av aksjekapitalen med NOK 100 000 
gjennom utstedelse av 1 000 000 nye aksjer i en 
rettet emisjon. Møteleder viste også til den 
rettede emisjonen som ble gjennomført den 7. 
april 2016. 
 
Den foreslåtte rettede emisjonen vil bidra til å 
finansiere fremtidig vekst og utvikling, og 
forbedre Selskapets balanse da 
gjeldsforpliktelser bortfaller. Forslaget 
innebærer at aksjonærenes fortrinnsrett 
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shareholders' preferential rights are waived, but 

the board has also proposed a subsequent 

offering to limit the dilutive effects of the 

private placement. 

 

The board have considered other sources of 

financing, but have not found such alternatives 

feasible for the Company. On this background 

the board consider the waiver of shareholders 

preferential rights just and in the Company's 

and shareholders' best interest. 

 

Since some of the subscribers will cover their 

share contribution by offsetting debt, the board 

has prepared a statement prepared a report on 

the debt conversion, which was attached to the 

notice for the general meeting along with the 

auditor's statement on the report. 

 

On this background, the general meeting 

general meeting made the following resolution 

unanimously: 

 

(i) The share capital of the Company is 

increased with NOK 100 000 through 

issuance of 1 000 000 new shares, each 

with a par value of NOK 0.10. 

(ii) The subscription price for the shares is NOK 

10 per share. 

(iii) The shares may be subscribed by the 

investors and with the amounts set out in 

Appendix 2 to the minutes. Thus, the pre-

emptive rights of the shareholders, cf. the 

Private Limited Liability Companies Act 

section 10-4, is deviated from. 

(iv) Subscription of the new shares shall be 

made in the minutes or on a separate 

subscription form within 19 April 2016 

16.30 hours CET. 

(v) Settlement of the share deposit for the new 

shares shall be made in cash (NOK 

1,000,000) and through set-off (NOK 

9,000,000), as specified in Appendix 2 to 

the minutes. Payment for the allocated 

shares shall be made to bank account no. 

8101.41.33380 in Danske Bank within 21 

April 2016 for those investors who shall 

fravikes, men styret foreslår at det 
gjennomføres en reparasjonsemisjon for å 
begrense utvanningseffekten. 
 
 

Styret har vurdert alternative 

finansieringskilder, men har ikke funnet at disse 

er aktuelle for Selskapet. Styret anser på denne 

bakgrunn at fravikelsen av disse regler er saklig 

og i Selskapets og aksjeeiernes felles interesse. 
 
 
Da enkelte av tegnerne vil dekke sitt 
aksjeinnskudd gjennom motregning av 
utestående gjeld, har styret utarbeidet en 
redegjørelse for aksjeinnskuddet. Redegjørelsen 
og revisors uttalelse om denne fulgte vedlagte 
innkallingen til generalforsamlingen. 
 

 

Generalforsamlingen fattet følgende 

enstemmige vedtak: 

 

 

(i) Aksjekapitalen i Selskapet økes med NOK 

100 000 ved utstedelse av 1 000 000 nye 

aksjer, hver pålydende NOK 0,10. 

 

(ii) Aksjene tegnes til kurs NOK 10 per aksje. 

  

(iii) Aksjene tildeles de investorer og med de 

beløp som fremgår av Vedlegg 2 til 

protokollen. Aksjonærenes fortrinnsrett 

etter aksjeloven § 10-4 fravikes således. 

 

(iv) Tegning av de nye aksjene skal skje i 

protokollen eller på særskilt 

tegningsblankett innen 19. april 2016 kl. 

16.30 

 

(v) Oppgjør for de nye aksjene skal gjøres opp 

i penger (NOK 1 000 000) og ved 

motregning (NOK 9 000 000) som nærmere 

angitt i Vedlegg 2 til protokollen. 

Innbetaling for tildelte aksjer skal skje til 

bankkonto 8101.41.33380 i Danske Bank 

innen 21. april 2016 for de av investorene 

som skal gjøre opp tegningsbeløpet i 
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settle their share deposit in cash. For the 

new shares that shall be settled through 

set-off, the amounts evident from 

Appendix 2 shall be used as share deposit 

in its entirety. Such set-off shall be deemed 

to have occurred as of the subscription of 

the new shares. 

(vi) The new shares shall rank pari passu in all 

respects with the existing shares and give 

full shareholder rights in the Company, 

including rights to dividends, as of the date 

of registration of the share capital increase 

in the Register of Business Enterprises. 

(vii) The articles of association section 4 is 

amended in accordance with the above. 

(viii) The estimated costs related to the share 

capital increase are NOK 50,000.  

 

Following the resolution, the share subscriptions 

set out in Appendix 3 were made. 

 

 

5 PROPOSAL SHARE CAPITAL INCREASE II 

The chairman accounted for the proposal. Based 

on the number of existing shareholders who 

were offered to participate in the Private 

Placements, the board has proposed a 

Subsequent Offering of up to NOK 5 million.  

 

 

Since some of the subscribers will cover their 

share contribution by offsetting debt, the board 

has prepared statements for the debt 

conversions. The first statement followed the 

notice and the second one has been distributed 

through the stock exchange and the Company's 

homepage.  

 

On this background, the general meeting 

general meeting made the following unanimous 

resolution: 

 

 

(i) The share capital of the Company is 

increased with a minimum of NOK 0.10 and 

penger. For de nye aksjene som skal gjøres 

opp ved motregning, skal beløpene som 

nærmere angitt i Vedlegg 2 benyttes som 

aksjeinnskudd i sin helhet. Slik motregning 

skal anses å ha funnet sted fra det 

tidspunktet da de nye aksjene er tegnet. 

 

(vi) De nye aksjene vil være likestilte i ethvert 

henseende med de eksisterende aksjene og 

gi fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, 

inkludert rett til utbytte, fra datoen for 

registrering av kapitalforhøyelsen i 

Foretaksregisteret. 

(vii) Vedtektenes § 4 endres i samsvar med 

ovenstående. 

(viii) De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen 

utgjør NOK 50 000. 

 

Etter vedtaket ble det foretatt slik aksjetegning 

som fremgår av Vedlegg 3. 

 

 

5 FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSE II 

Møteleder redegjorde for forslaget. Basert på 

antallet eksisterende aksjonærer som fikk tilbud 

om å delta i de Rettede Emisjonene, så har 

styret foreslått en reparasjonsemisjon mot 

Selskapets øvrige aksjonærer begrenset til NOK 

5 millioner. 

 
Da enkelte av tegnerne vil dekke sitt 
aksjeinnskudd gjennom motregning av 
utestående gjeld, har styret utarbeidet en 
redegjørelse for aksjeinnskuddene. Den første 
redegjørelsen og revisors uttalelse fulgte 
innkallingen og den andre har blitt distribuert 
over børs og selskapets hjemmeside.  

 

Mot denne bakgrunn fattet generalforsamlingen 

følgende enstemmige vedtak: 

 

 

 

(i) Aksjekapitalen i Selskapet økes med 

minimum NOK 0,10 og maksimum NOK 50 
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a maximum of NOK 50,000 through 

issuance of minimum 1 and maximum 

500,000 new shares, each with a par value 

of NOK 0.10. 

(ii) The shares may, subject to applicable law, 

be subscribed by persons who (i) are 

shareholders of the Company as of 18 April 

2016 (as registered in the VPS on 20 April 

2016); (ii) who were not offered to 

subscribe for new shares in the Private 

Placement; and (iii) are not resident in a 

jurisdiction where such offering would be 

unlawful or, for jurisdictions other than 

Norway, would require any prospectus, 

filing, registration or similar action (the 

"Eligible Shareholders"). Thus, the pre-

emptive rights of the shareholders, cf. the 

Private Limited Liability Companies Act 

section 10-4, is deviated from. 

(iii) Each Eligible Shareholder may subscribe 

0.2847 new shares per share it owned in 

the Company as of 18 April 2016 (as 

registered in the VPS on 20 April 2016). 

Over-subscription is allowed. 

(iv) Allocation of the subscribed shares will be 

made by the board in accordance with the 

following principles; (i) each Eligible 

Shareholder may subscribe 0.2847 new 

shares per share they owned in the 

Company as of 18 April 2016 (as registered 

in the VPS on 20 April 2016); and (ii) shares 

subscribed through over-subscription will 

be allocated pro rata in accordance with 

section 10-4 of the Private Limited Liability 

Companies Act. The allocated shares will 

be rounded down to the nearest whole 

share. 

 

(v) The Company shall prepare a prospectus to 

give information about the company and 

the shares offered in the Subsequent 

Offering. The prospectus shall be submitted 

to the Register of Business Enterprises for 

registration, cf. the Securities Trading Act 

section 7-10. 

(vi) The shares may be subscribed at a 

subscription price of NOK 10 per share. 

000 ved utstedelse av minimum 1 og 

maksimum 500 000 nye aksjer, hver 

pålydende NOK 0,10. 

(ii) Aksjene kan, med forbehold om 

begrensninger i gjeldende lovgivning, 

tegnes av personer som (i) var aksjonærer i 

Selskapet per 18. april 2016 (slik registrert i 

VPS per utgangen av 20. april 2016); (ii) 

ikke ble tilbudt å tegne aksjer i den Rettede 

Emisjonen; og (iii) aksjonærer som ikke 

oppholder seg i en jurisdiksjon der slikt 

tilbud vil være ulovlig, eller for andre 

jurisdiksjoner enn Norge, der tilbudet vil 

kreve prospekt, registrering eller liknende 

handlinger ("Kvalifiserte Aksjonærer"). 

Aksjonærenes fortrinnsrett, jfr. aksjeloven  

§ 10-4, fravikes således. 

 

(iii) Hver Kvalifiserte Aksjonær kan tegne 

0,2847 nye aksjer per aksje de eide i 

Selskapet per 18. april 2016 (slik registrert i 

VPS per utgangen av 20. april 2016). 

Overtegning er tillatt. 

(iv) Tildeling av tegnede aksjer vil foretas av 

styret i henhold til følgende prinsipper; (i) 

hver Kvalifisert Aksjonær får tegne 0.2847 

nye aksjer per aksje de eide i Selskapet per 

18. april 2016 (slik registrert i VPS per 

utgangen av 20. april 2016); og (ii) aksjer 

tegnet på bakgrunn av overtegning tildeles 

proratarisk i samsvar med aksjeloven  

§ 10-4. Tildelte aksjer vil bli rundet ned til 

nærmeste hele aksje. 

 

 

 

 

(v) Selskapet skal utarbeide et prospekt for å 

gi informasjon om selskapet og aksjene 

som tilbys i Reparasjonsemisjonen. 

Prospektet skal sendes til 

Foretaksregisteret for registrering, jfr. 

verdipapirhandelloven  

§ 7-10. 

(vi) Aksjene kan tegnes til kurs NOK 10 per 

aksje. 
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(vii) Subscription of the new shares shall be 

made on a separate subscription form. 

(viii) The subscription period runs from 25.April 

2016 to 9 May 2016 at 16.30 hours CET. If 

the prospectus to be prepared in relation 

to the share capital increase is not 

submitted to the Register of Business 

Enterprises within the start of the 

subscription period on 25 April 2016, the 

subscription period shall start on the first 

trading day after the prospectus has been 

submitted and end on 16.30 hours CET the 

fourteenth day thereafter. 

(ix) Settlement for the new shares shall be 

made through cash payment or through 

set-off as specified in Appendix 4 to the 

minutes. Payment for allocated shares 

shall be made to a separate bank account 

stated in the subscription document within 

12 May 2016, or the third trading day 

following the end of the subscription 

period in accordance with item (vi) above. 

For the new shares which shall be settled 

through set-off, the amounts specified in 

Appendix 4 shall be used as share deposit 

in the amounts that the subscribers 

indicated in Appendix 4 are allocated new 

shares. The amounts used for off-setting 

will be equal to the subscription price for 

the shares allocated to subscribers 

indicated in Appendix 4 and will be limited 

up to NOK 3,300,000. Such set-off shall be 

deemed to have occurred as of the 

subscription of the new shares. 

 

(x) The new shares shall rank pari passu in all 

respects with the existing shares and give 

full shareholder rights in the Company, 

including rights to dividends, as of the date 

of registration of the share capital increase 

in the Register of Business Enterprises. 

 

(xi) The general meeting authorizes the board 

to change the articles of association 

section 4 regarding share capital in 

accordance with the new share capital and 

amount of shares following completion of 

(vii) Tegning av de nye aksjene skal skje på 

særskilt tegningsdokument.  

(viii) Tegningsperioden løper fra 25. april 2016 

kl. 1630 til 9. mai 2016 kl. 16.30. Dersom 

prospektet som skal utarbeides i 

forbindelse med kapitalforhøyelsen ikke er 

sendt til Foretaksregisteret innen starten 

av tegningsperioden den 25. april 2016, 

skal tegningsperiode starte første 

handelsdag etter at prospektet er sendt inn 

og ende kl. 16.30 den fjortende dag 

deretter. 

 

(ix) Oppgjør for de nye aksjene skal gjøres opp 

i penger eller ved motregning som 

nærmere angitt i Vedlegg 4 til protokollen. 

Innbetaling for tildelte aksjer skal skje til en 

separat bankkonti angitt i 

tegningsdokumentet innen 12. mai 2016 

for de av investorene som skal gjøre opp 

tegningsbeløpet i penger, eller tredje 

handelsdag etter utløpet av 

tegningsperioden i henhold til punkt (vi) 

over. For de nye aksjene som skal gjøres 

opp ved motregning, skal beløpene som 

nærmere angitt i Vedlegg 4 benyttes som 

aksjeinnskudd i det omfang aksjetegnerne i 

Vedlegg 4 blir allokert nye aksjer. Beløpene 

som nyttes til motregning vil tilsvare 

tegningsbeløpet for de aksjer som tildeles 

tegnerne angitt i Vedlegg 4 og vil være 

begrenset oppad til NOK 3 300 000. Slik 

motregning skal anses å ha funnet sted fra 

det tidspunktet da de nye aksjene er 

tegnet. 

(x) De nye aksjene vil være likestilte i ethvert 

henseende med de eksisterende aksjene og 

gi fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, 

inkludert rett til utbytte, fra datoen for 

registrering av kapitalforhøyelsen i 

Foretaksregisteret. 

 

(xi) Generalforsamlingen gir styret fullmakt til 

å endre vedtektenes § 4 om aksjekapital i 

samsvar med ny aksjekapital og antall 

aksjer etter gjennomføring av 

kapitalforhøyelsen. 
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the share capital increase. 

(xii) The estimated costs related to the share 

capital increase are NOK 100,000.  

6 PROPOSAL TO AUTHORIZE THE BOARD 

TO INCREASE SHARE CAPITAL BY 

ISSUING NEW SHARES  

The chairman presented a proposal that the 

general meeting grants a new authorization to 

the board to increase the share capital. 

 

On this background, the general meeting 

general meeting made the following unanimous 

resolution: 

 

(i) The board's authorization of 30 December 

to increase the share capital with up to 

NOK 164,426.50 through issuance of up to 

1,644, 265 new shares with a par value of 

NOK 0.10 to be deleted. 

 

(ii) The Board is authorised to increase the 

share capital with up to NOK 200,000 

through issuance of up to 2,000,000 new 

shares with a par value of NOK 0.10 

 

Conditions for subscription, including the 

subscription price, shall be determined by 

the board. 

 

(iii) The authorization shall include capital 

increases through cash contribution, 

against contribution in kind or the right to 

subject the company to specific obligations 

and contribution through set off. 

 

(iv) The shareholders preferential right to 

subscribe for new shares pursuant to the 

Private Limited Liability Companies Act 

section 10-4 may be deviated by the board. 

 

(v) The authorization does not include a 

resolution to merge , cf. Private Limited 

Liability Companies Act section 13-5. 

 

 

(xii) De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen 

utgjør NOK 100 000. 

 

6 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL 

KAPITALFORHØYELSE VED NYTEGNING 

AV AKSJER  

Møteleder presenterte forslaget om at 

generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til 

å forhøye aksjekapitalen. 

 

Generalforsamlingen fattet følgende 

enstemmige vedtak: 

 

 

 

(i) Styrets fullmakt av 30 desember 2015 til å 

forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 164 

426,50 ved utstedelse av inntil 1 644 265 nye 

aksjer pålydende NOK 0,10 slettes. 

 

 

(ii) Styret gis fullmakt til å forhøye 

aksjekapitalen med inntil NOK 200 000 ved 

utstedelse av inntil 2 000 000 nye aksjer 

pålydende NOK 0,10.  

 

 Vilkår for tegning, herunder tegningskurs, 

fastsettes av styret. 

 

 

(iii) Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse 

ved kontantinnskudd, innskudd i andre 

eiendeler enn penger eller rett til å pådra 

Selskapet særlige plikter og innskudd ved 

motregning. 

 

(iv) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven 

§ 10-4 kan fravikes av styret. 

 

 

 

(v) Fullmakten omfatter ikke beslutning om 

fusjon, jf. aksjeloven § 13-5. 
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(vi) The authorization is valid from the date of  

registration in the Register for Business 

Enterprises until 18 April 2018. 

 

 

 

 

* * * * * 

No other matters were at the agenda and the 

meeting was adjourned. 

 

(vi) Fullmakten gjelder fra registrering i 

Foretaksregisteret og frem til 18. april 2018. 

 

 

 

 

* * * * * 

Ingen andre saker var på agendaen og møtet ble 

hevet.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

 

 

____________________________ 

Åge Muren 

Chairman of the meeting/ møteleder 

Karl Kristian Mydske 

Co-signer/ medundertegner 
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APPENDIX 1/ VEDLEGG 1 – SHAREHOLDERS PRESENT/ AKSJONÆRER SOM VAR TILSTEDE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETTERNAVN FORNAVN BEHOLDNING Tilstede Fullmakt  Totalt rep 

BULLRIS INVEST AS   52982 x 52982

BURNS DAVID M. 278846 x 278846

EVEN NORDSTRØM AS   7500 x 7500

HAMLI KIM 300680 x 300680

JOHANNESSEN SIMEN 6507 x 6507

JOHANSEN ALF MARTIN 605096 x 605096

JOHANSEN TOR ANDRE 292000 x 292000

KEY PARTNERS AS   160000 x 160000

KLEPSVIK ØYSTEIN MAGNUS 4000 x 4000

KRISTIANSEN ARNE 7500 x 7500

LINE IVAR HAUGE 78200 x 78200

NIKAMA AS   79460 x 79460

NILSSEN AUGUST 1500 x 1500

NPP CAPITAL AS   176503 x 176503

RIISA LINN KRISTIN 10000 x 10000

SKARE JON EINAR 5100 x 5100

SØRFLATEN EGIL 10400 x 10400

WAALER JAN ROBIN 70450 x 70450

2146724

4584748 47 %
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APPENDIX 2/ VEDLEGG 2 – SHAREHOLDERS WHO CAN SUBSCRIBE FOR SHARES IN THE PRIVATE 

PLACEMENT/ AKSJONÆRER SOM KAN TEGNE SEG FOR AKSJER I DEN RETTEDE EMISJONEN 

Reference is made to item 4 on the agenda/ Det vises til sak 4 på dagsorden. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Navn aksjetegner Totalt skyldig Beløp som konverteres Antall aksjer Kurs Totalt tegningsbeløp

NPP Capital AS 1 970 000,00     1 300 427 130 043            10                   1 300 427,00                     

Nikama AS 2 606 200,00     2 106 200 210 620            10                   2 106 200,00                     

MyXa Elgstedt 13 320,00           13 320 1 332                10                   13 320,00                           

Bjørn Annar Ursin Holm 300 000,00         300 000 30 000              10                   300 000,00                         

Oroboros AS 1 200 000,00     200 000 20 000              10                   200 000,00                         

Øystein Tvenge 1 000 000,00     1 000 000 100 000            10                   1 000 000,00                     

Bradford Lee Matthews 251 755,00         130 000 13 000              10                   130 000,00                         

Joek de Raad 316 940,00       243 800 24 380              10                   243 800,00                         

Bella Vista AS 300 000,00         300 000 30 000              10                   300 000,00                         

Globus Partners Ltd 751 630,00       250 000 25 000              10                   250 000,00                         

Co-Innovaiton Institute 484 814,00         370 000 37 000              10                   370 000,00                         

Key Services AS 393 750,00         321 250 32 125              10                   321 250,00                         

Kenneth Ramberg 500 000,00         500 000 50 000              10                   500 000,00                         

Vision of Energy AS 303 932,50         243 146 24 315              10                   243 146,00                         

Adventio AS 312 500,00         250 000 25 000              10                   250 000,00                         

Erpr AS 937 500,00         750 000 75 000              10                   750 000,00                         

Jurs AS 203 340,00         203 340 20 334              10                   203 340,00                         

Stine Mehre Førland 20 334,00           20 334 2 033                10                   20 334,00                           

Cecilie Willgohs Melbye 20 334,00           20 334 2 033                10                   20 334,00                           

Alex Sherman 30 501,00           30 501 3 050                10                   30 501,00                           

Jon Einar Skare 61 002,00           61 002 6 100                10                   61 002,00                           

Egil Sørflaten 40 668,00           40 668 4 067                10                   40 668,00                           

Ronny Rismyhr Haugen 345 678,00         345 678 34 568              10                   345 678,00                         

Sum 12 364 199kr      9 000 000kr                          900 000 9 000 000,00                     
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APPENDIX 3/ VEDLEGG 3 – SHARE SUBSCRIPTIONS/ AKSJETEGNINGER 

Reference is made to item 4 on the agenda/ Det vises til sak 4 på dagsorden. 

 
NPP Capital AS tegnet seg for 130 042 
nye aksjer i samsvar med vedtaket i sak 
4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 1 300 420. 
 
 
NPP Capital AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 1 300 420 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som NPP Capital AS har på Induct AS. 
 
NPP Capital AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
 

Nikama AS tegnet seg for 210 620 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 2 106 200. 
 
 
Nikama AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske 
 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 2 106 200 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Nikama AS har på Induct AS. 
 
Nikama AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske 
 

MyXa Elgstedt tegnet seg for 1 332 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 13 320. 
 
 
MyXa Elgstedt 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 13 320 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som MyXa Elgstedt har på Induct AS. 
 
MyXa Elgstedt 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 

Bjørn Annar Ursin Holm tegnet seg for 30 
000 nye aksjer i samsvar med vedtaket i 
sak 4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp 
på NOK 300 000. 
 
 
Bjørn Annar Ursin Holm 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 300 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Bjørn Annar Ursin Holm har på 
Induct AS. 
 
Bjørn Annar Ursin Holm 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
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Oroboros AS tegnet seg for 20 000 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 200 000. 
 
 
Oroboros AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 200 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Oroboros AS har på Induct AS. 
 
Oroboros AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Øystein Tvenge tegnet seg for 100 000 
nye aksjer i samsvar med vedtaket i sak 
4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 1 000 000. 
 
 
Øystein Tvenge 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 1 000 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Øystein Tvenge har på Induct AS. 
 
Øystein Tvenge 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Bradford Lee Matthews tegnet seg for 13 
000 nye aksjer i samsvar med vedtaket i 
sak 4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp 
på NOK 130 000. 
 
 
Bradford Lee Matthews 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 130 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Bradford Lee Matthews har på 
Induct AS. 
 
Bradford Lee Matthews 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Joek de Raad tegnet seg for 24 380 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 243 800. 
 
 
Joek de Raad 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 243 800 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Joek de Raad har på Induct AS. 
 
Joek de Raad 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 

Bella Vista AS tegnet seg for 30 000 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 300 000. 
 
Bella Vista AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Globus Partners Ltd. tegnet seg for 25 
000 nye aksjer i samsvar med vedtaket i 
sak 4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp 
på NOK 250 000. 
 
Globus Partners Ltd. 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
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Aksjeinnskuddet på NOK 300 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Bella Vista AS har på Induct AS. 
 
Bella Vista AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 

 
Aksjeinnskuddet på NOK 250 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Globus Partners Ltd. har på Induct 
AS. 
 
Globus Partners Ltd. 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Co-Innovation Institute tegnet seg for 37 
000 nye aksjer i samsvar med vedtaket i 
sak 4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp 
på NOK 370 000. 
 
 
Co-Innovation Institute 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 370 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Co-Innovation Institute har på 
Induct AS. 
 
Co-Innovation Institute 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Key Services AS tegnet seg for 32 125 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 321 250. 
 
 
Key Services AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 321 250 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Key Services AS har på Induct AS. 
 
Key Services AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 

Kenneth Ramberg tegnet seg for 50 000 
nye aksjer i samsvar med vedtaket i sak 
4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 500 000. 
 
 
Kenneth Ramberg 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 500 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Kenneth Ramberg har på Induct AS. 
 
Kenneth Ramberg 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Vision of Energy AS tegnet seg for 24 314 
nye aksjer i samsvar med vedtaket i sak 
4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 243 140. 
 
 
Vision of Energy AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 243 140 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Vision of Energy AS har på Induct AS. 
 
Vision of Energy AS 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
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Adventio AS tegnet seg for 25 000 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 250 000. 
 
 
Adventio AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 250 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Adventio AS har på Induct AS. 
 
Adventio AS 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Erpr AS tegnet seg for 75 000 nye aksjer i 
samsvar med vedtaket i sak 4, tilsvarende 
et totalt tegningsbeløp på NOK 750 000. 
 
 
Erpr AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 750 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Erpr AS har på Induct AS. 
 
Erpr AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Jurs AS tegnet seg for 20 334 nye aksjer i 
samsvar med vedtaket i sak 4, tilsvarende 
et totalt tegningsbeløp på NOK 203 340. 
 
 
Jurs AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 203 340 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Jurs AS har på Induct AS. 
 
Jurs AS 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 

Stine Mehre Førland tegnet seg for 2 033 
nye aksjer i samsvar med vedtaket i sak 
4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 20 334. 
 
 
Stine Mehre Førland 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 20 334 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Stine Mehre Førland har på Induct 
AS. 
 
Stine Mehre Førland 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Cecilie Wilgohs Melbye tegnet seg for 2 
033 nye aksjer i samsvar med vedtaket i 
sak 4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp 
på NOK 20 334. 
 
 
Cecilie Wilgohs Melby 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Alex Sherman tegnet seg for 3 050 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 30 500. 
 
 
Alex Sherman 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
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Aksjeinnskuddet på NOK 20 334 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Cecilie Wilgohs Melbye har på 
Induct AS. 
 
Cecilie Wilgohs Melbye 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

 
Aksjeinnskuddet på NOK 30 500 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Alex Sherman har på Induct AS. 
 
Alex Sherman 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 

Jon Einar Skare tegnet seg for 6 100 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 61 000. 
 
 
Jon Einar Skare 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 61 000 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Jon Einar Skare har på Induct AS. 
 
Jon Einar Skare 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Egil Sørflaten tegnet seg for 4 066 nye 
aksjer i samsvar med vedtaket i sak 4, 
tilsvarende et totalt tegningsbeløp på 
NOK 40 660. 
 
 
Egil Sørflaten 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 40 660 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Egil Sørflaten har på Induct AS. 
 
Egil Sørflaten 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

Ronny Rismyhr Haugen tegnet seg for 34 
567 nye aksjer i samsvar med vedtaket i 
sak 4, tilsvarende et totalt tegningsbeløp 
på NOK 345 670. 
 
 
Ronny Rismyhr Haugen 
 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 
 
Aksjeinnskuddet på NOK 345 670 gjøres 
herved opp ved motregning av fordring 
som Ronny Rismyhr Haugen har på 
Induct AS. 
 
Ronny Rismyhr Haugen 
 
__________________________________   
Karl Kristian Mydske (etter fullmakt) 
COO 

 



 

 16  

 

 

 

APPENDIX 4/ VEDLEGG 4 – SHAREHOLDERS WHO SHALL CONVERT DEBT IN THE SUBSEQUENT 

OFFERING/ AKSJEEIERE SOM SKAL KONVERTERE GJELD I REPARASJONSEMISJONEN 

Reference is made to item 5 on the agenda/ Det vises til sak 5 på dagsorden: 

 

Navn aksjetegner Maksimalt 

motregningsbeløp 

Maksimalt antall 

aksjer som kan 

tildeles 

Tegningskurs 

per aksje 

Maksimalt 

tegningsbeløp 

Kim Hamli NOK 890 000 89 000 NOK 10 NOK 890 000 

Tor Andre 

Johansen 

NOK 1 000 000 100 000 NOK 10 NOK 1 000 000 

Linn Kristin Riisa NOK 1 410 000 141 000 NOK 10 NOK 1 410 000 

 


