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Til aksjonærene i BWG Homes ASA 
 
 
 
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 
 
Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BWG Homes ASA fredag 6. mars 2009 kl 
09:00 i selskapets lokaler i Munkedamsveien 45, Oslo. 
 
 
Styret foreslår følgende dagsorden: 
 
1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamling ved styrets leder Harald Walther.  

Fortegnelse over møtende aksjonærer. 
 

2.  Valg av møteleder. 
 
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden. 
 
4. Valg av én person til medundertegne protokollen. 
 
5.  Styrets forslag om forhøyelse av aksjekapitalen 

I forbindelse med den rettede emisjon som nå er gjennomført i henhold til styrets vedtak i 
møte 12.2.2009, ble det forutsatt at det senere også skulle gjennomføres en 
reparasjonsemisjon, hvor selskapets aksjekapital skulle forhøyes med ytterligere inntil kr 
8.000.000,- ved nytegning av aksjer.  

Av den fullmakt styret ble gitt i generalforsamlingen 21.5.2008 til å treffe beslutning om 
forhøyelse av aksjekapitalen, gjenstår det nå bare 5.000.000 aksjer. Det må derfor avholdes 
en ekstraordinær generalforsamling for beslutning om å gjennomføre reparasjonsemisjonen i 
det forutsatte omfang.  

Også i reparasjonsemisjonen forutsettes aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene fraveket i 
henhold til allmennaksjeloven § 10-5, slik at emisjonen kan tilrettelegges av Arctic Securities 
med adgang både for eksisterende aksjonærer og andre til å tegne aksjer. Ved overtegning 
skal det dog gis en viss fortrinnsrett m.h.t. tildeling av aksjer til de av selskapets aksjonærer 
per 12.2.2009 som ikke ble tilbudt å delta i den rettede emisjonen.  

 Styret forslag er som følger:  

1. Aksjekapitalen forhøyes med minst kr 2.000.000,- og høyst kr 8.000.000,- ved utstedelse av 
minst 2.000.000 og høyst 8.000.000 nye aksjer hver pålydende kr 1,00. 

2. Aksjene tegnes i en offentlig emisjon med fravikelse av aksjonærenes fortrinnsrett, dog slik at 
det i henhold til punkt 6 nedenfor vil gjelde bestemmelser om fortrinnsrett til tildeling.  

3. Tegningskursen skal være kr 5,00 per aksje.  

4. De nye aksjene skal tegnes på særskilt tegningsformular.  

5. Tegningsperioden skal være f.o.m. 12. mars 2009 t.o.m. 26. mars 2009, jfr. dog punkt 9. 

6. Ved overtegning skal de av selskapets aksjonærer per 12.2.2009 som ikke ble tilbudt å delta i 
den rettede emisjonen som ble gjennomført den 12.2.2009, ha fortrinnsrett til tildeling av inntil 
1/2 ny aksje for hver aksje disse aksjonærer eide per 12.2.2009.  
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Dernest skal alle selskapets aksjonærer per 12.2.2009 ha fortrinnsrett fremfor andre til tildeling 
av aksjer i forhold til det antall aksjer hver eide per 12.2.2009, dog slik at det i tilfelle 
overtegning skal justeres for aksjer som måtte være tildelt vedkommende aksjonær i henhold 
til foregående avnitt. 

For øvrig skal de som tegnet aksjer i den rettede emisjonen uten på forhånd å være 
aksjonærer i selskapet, ha fortrinnsrett fremfor andre til tildeling av gjenværende aksjer. 

Øvrige tegnere tildeles aksjer i henhold til alminnelig benyttede tildelingsprinsipper. 

Tildelingen besluttes av styret etter tegningsperiodens utløp basert på de forannevnte 
tildelingsprinsipper. 

7. De nye aksjer skal innbetales innen 31. mars 2009, jfr. dog punkt 9. Innbetaling skal skje til en 
særskilt emisjonskonto (klientkonto) hos Arctic Securities.  

8. De nye aksjene skal gi rett til utbytte som vedtas etter at kapitalforhøyelsen er registrert i 
Foretaksregisteret. Også for øvrig skal de nye aksjer ha samme rettigheter som de tidligere 
aksjer fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 

9. Tegningsperioden kan ikke starte før Oslo Børs har godkjent det prospekt som skal utarbeides 
i forbindelse med emisjonen. Dersom prospektet ikke skulle være godkjent innen starten av 
tegningsperioden, skal tegningsperioden løpe fra første børsdag etter at prospektet er 
godkjent.  

Tegningsperiodens utløp og fristen for innbetaling av de nye aksjer skal i tilfelle forskyves 
tilsvarende regnet etter det antall børsdager tegningsperiodens startdato er blitt utsatt med.  

10. Vedtektenes § 4 endres som følger: 

”§ 4 
 

Selskapets aksjekapital er kr 102.000.000,- fordelt på 102.000.000 aksjer hver  
pålydende kr 1,-.” 
 
Dersom kapitalforhøyelsen ikke skulle bli fulltegnet, overlates det til styret å foreta 
vedtektsendringen. 

 
 
Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
Styrets forslag om forhøyelse av aksjekapitalen godkjennes. 
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6. Styrets forslag om ny fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen 

For å sikre selskapet den nødvendige finansielle fleksibilitet fremover foreslår styret at 
generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil kr 30.000.000,- ved 
utstedelse av inntil 30.000.000 nye aksjer hver pålydende kr 1,-. Innenfor denne ramme 
kan fullmakten benyttes flere ganger. 

2. Fullmakten skal gjelde frem til den ordinære generalforsamling i 2010. 

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes. 

4. Styret fastsetter de øvrige vilkår for tegningen. 

5. Fullmakten omfatter kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger. 

6. Fullmakten omfatter ikke rett til å beslutte fusjon i h.t. allmennaksjeloven § 13-5.  

7. Denne fullmakt erstatter den gjenværende del av den tidligere registrerte fullmakt til styret 
til å forhøye aksjekapitalen.  

 
Styret foreslår at den ekstraordinære generalforsamlingen treffer følgende vedtak: 
Styrets forslag om ny fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen godkjennes. 

 

 
 
Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anmodes om å 
melde fra om dette ved innsending av vedlagte påmeldingsskjema innen onsdag 4. mars 2009 kl 
16:00. Fullmakt kan, om ønskelig, gis til styrets leder Harald Walther eller konsernsjef Lars Nilsen.  
 
Innkalling er tilgjengelig på selskapets nettside www.bwghomes.no. 
 
 
 

 
Oslo, den 20. februar 2009 

 
 

For styret i BWG Homes ASA 
 

 
-------------------------------------- 

Harald Walther 
Styreleder 

 
 

 
Vedlegg: 
 
1. Møteseddel 
2. Fullmakt 

http://www.bwghomes.no/
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