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Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA 

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group ASA tirsdag 4. oktober 2011 kl. 

10.00. Generalforsamlingen avholdes selskapets lokaler i Østensjøveien 34 i Oslo. 

Møtet åpnes av styrets leder. 

Til behandling foreligger: 

1. Godkjennelse av dagsorden eller innkalling 
 

2. Valg av møteleder og en til å undertegne protokollen sammen med møteleder 
 

3. Redegjørelse for selskapets status, med særlig henblikk på Oyatel AS 
 

4. Fullmakt til kapitalforhøyelse 

Selskapet ønsker å kjøpe de resterende minoritetsaksjene i Oyatel AS, som et resultat av avtalen inngått i 

forbindelse med kjøp av majoritetsandelen.  

Aksjekapitalforhøyelsen skjer i henhold til avtale mellom andre eiere i Oyatel AS enn 24SevenOffice AS og 

24Seven Technology Group ASA. 24Seven Technology Group ASA har hatt en opsjon på å kunne erverve disse 

aksjene frem til 31.12.2011 mot en kontant betaling eller utstedelse av aksjer i selskapet. Motparten har hatt 

en opsjon på å kunne selge disse for 60 % av 24Seven Technology Group ASAs opsjonspris. Vår motpart mente 

at det var så vidt stor sannsynlighet for at kursen i selskapet ville stige til mer enn 67 % over kursen 3,03 på det 

tidspunktet de utløste opsjonen ved at kursen ville overstige 5,06 og valgte derfor å innløse sin opsjon på det 

aktuelle tidspunkt. Forslaget fremmes derfor slik at generalforsamlingen kan utstede aksjer som vederlag etter 

ervervet av aksjene i Oyatel AS. 

For å gjennomføre denne prosessen foreslås: 

"Selskapets aksjekapital forhøyet med inn til NOK 202.312,08 ved utstedelse av inn til 1.685.934 aksjer hver 

pålydende NOK 0,12. Der samlede vederlaget utgjør 4.921.026,90 i overkursfond i tillegg til 

aksjekapitalforhøyelsen. 

Det betales for hver aksje NOK 3,0388, som i praksis betyr en kurs på NOK 5,06 pr aksje for selskapet beregnet 

ut i fra faktisk avtalt pris på Oyatel AS. Innskuddet kan bare være et tingsinnskudd bestående av aksjer i Oyatel 

AS i henhold til vedlagt redegjørelse fra den uavhengige sakkyndige. Aksjeinnskuddet består av samtlige aksjer i 

Oyatel AS som ikke eies av 24SevenOffice AS. 

Aksjer kan bare tegnes av andre aksjeeiere enn 24SevenOffice AS i Oyatel AS. Aksjer må tegnes i henhold til 

utøvet opsjon av samtlige tegningsberettigede aksjeeiere i Oyatel AS. 

Fristen for å tegne aksjene og yte aksjeinnskuddet er 5. oktober 2011. Aksjene gir rett til utbytte fra 5. oktober 

2011."  

Uavhengig sakkyndige redegjørelse er vedlagt innkallingen. 

Oslo, 13. september 2011  

 

Karl-Anders Grønland 

Styreleder 







ANMELDELSESSKJEMA 
 
DELTAGELSE PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I 24SEVEN 
TECHNOLOGY GROUP ASA 4. oktober 2011 kl 10:00 i selskapets lokaler i 
Østensjøveien 34, 0667 Oslo 
 
Frist for anmeldelse til ekstraordinær generalforsamling: Snarest og senest innen 30. 
september 2011. 
 
Undertegnede aksjonær vil møte på ordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group 
ASA den 4. oktober 2011 og avgi følgende stemmer: 
 

 
 
Jeg/ vi representerer følgende antall aksjer: 
 
Egne                                                      _________ aksjer   
 
Fullmakt fra: 

 
___________________________________                                 _________ aksjer   
 
___________________________________                                 _________ aksjer   
 
___________________________________                                 _________ aksjer   
 
___________________________________                                 _________ aksjer   
 
___________________________________                                 _________ aksjer   
 

 
Totalt antall                                                                                  _________ aksjer   
 

 

 

 

_____________________________ 
Sted og dato 
 
 
_________________________________________________ 
Navn med blokkbokstaver 
 

 

__________________________________________________________ 
Underskrift 

 

 
Anmeldelsesskjema sendes til e-post: ir@24sevenoffice.com, post:24Seven Technology Group ASA, 
Østensjøvien 34, 0667 Oslo, eller telefaksnummer +47 93 37 02 00  
  



FULLMAKTSKJEMA 
 
Undertegnede aksjeeier kan ikke møte selv og gir herved fullmakt til styrets leder / annen fullmektig 
(stryk det som ikke passer – navn på evt. annen fullmektig fylles inn nedenfor): 
 
_____________________________________________________________ 
til å møte og avgi stemme for meg/oss i ekstraordinær generalforsamling i 24Seven Technology Group 
ASA den 4. oktober 2011. 
 
Jeg/vi eier  _________  (antall) aksjer  
 

Sted:   __________________________________  Dato: _____ / _____ 2010  
 
Navn:  ___________________________________________ 
 
Adresse:  ___________________________________________ 
 
  ___________________________________________ 
 
Signatur:  ___________________________________________ 
 
Fullmakten kan sendes til 24SevenOffice AS, Holbergsgate 7 B, 3722 Skien, eller telefaksnummer +47 
93 37 02 00 eller leveres til mottakeren av fullmakten og tas med på generalforsamlingen. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------�------------------ 
 
PROXY 
 
The undersigned shareholder is unable to attend in person and is therefore authorizing the Chairman of 
the Board / another legal representative (delete as applicable – name of other legal representative can 
be inserted below): 
 
_____________________________________________________________ 
to appear and vote on my/our behalf at the Extra Ordinary General Meeting of 24Seven Technology 
Group ASA on October 4th 2011. 
 
I/we own _________ (number) shares 
 

Place:   __________________________________  Date: _____ / _____ 2010 
 
Name:  ___________________________________________ 
 
Address:  ___________________________________________ 
 
  ___________________________________________ 
 
Signature: ___________________________________________ 
 
 
 
 
 
This proxy can be e-mailed to ir@24sevenoffice.com or mailed to 24Seven Technology Group ASA, 
Østensjøvien 34, 0667 Oslo, or telefax number +47 93 37 02 00 or delivered to the proxy holder and 
brought to the General Meeting.  
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