
 

 

 

 

 

In case of discrepancy between the Norwegian language original 

text and the English language translation, the Norwegian text 

shall prevail 

INNKALLING TIL 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

I 

INDUCT AS 

(org.nr. 992 036 230) 

 

Styret i Induct AS ("Selskapet") innkaller med dette til 

ekstraordinær generalforsamling.  

 

Tid:  20. desember 2018 kl. 16.00 

Sted:  I lokalene til Advokatfirmaet CLP, Sommerrogata 

 13-15, 0255 Oslo. 

 

Følgende er på dagsorden: 

 

 

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse 

over fremmøtte aksjonærer 

2. Valg av møteleder og en person til å 

medundertegne protokollen 

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

4. Styrevalg 

5. Forslag om kapitalforhøyelse – reparasjons 

emisjon 

6. Forslag om utstedelse av frittstående 

tegningsretter – rettet emisjon 

7. Forslag om utstedelse av frittstående 

tegningsretter – reparasjonsemisjon  

 

Det er 9 581 564 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én 

stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen 

ingen egne aksjer.  

 

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på 

ekstraordinær generalforsamlingen personlig kan gi 

fullmakt til styremedlem Vibeke Hammer Madseneller 

andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte 

fullmaktsskjema. 

 

I henhold til Lov om Aksjeselskaper ("Aksjeloven") 

§ 5-15 kan en aksjonær kreve at styremedlemmer og 

daglig leder på ekstraordinær generalforsamlingen gir 

tilgjengelig opplysninger om forhold som kan innvirke på 

bedømmelsen av saker som er forelagt ekstraordinær 

generalforsamlingen til avgjørelse, samt om selskapets 

økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som 

NOTICE OF  

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 

IN 

INDUCT AS 

(reg. no. 992 036 230) 

 

The board of directors of Induct AS (the "Company") 

hereby calls for an extraordinary general meeting. 

 

Time: 20 December 2018 at 16.00 hours 

Place: In the offices of Advokatfirmaet CLP, 

 Sommerrogata 13-15, 0255 Oslo. 

 

With the following agenda: 

 

 

1. Opening of the general meeting and taking 

attendance of the shareholders present 

2. Election of chairman of meeting and of one person 

to co-sign the minutes 

3. Approval of notice and agenda 

4. Board election 

5. Proposal for share capital increase – repair issue 

6. Proposal for issuance of warrants – private 

placement 

7. Proposal for issuance of warrants – repair issue 

 

 

 

There are 9,581,564 shares in the Company, and each 

share carries one vote. The Company does not have any 

treasury shares per date of this notice. 

 

Shareholders who are entitled to attend the general 

meeting in person may authorize director Vibeke Hammer 

Madsen or another person to vote for their shares by 

using the enclosed proxy form. 

 

 

Pursuant to the Private Limited Liability Company Act (the 

"Companies Act") section 5-15, any shareholder may 

demand that directors and the CEO provide information to 

the general meeting about matters which may affect the 

assessment of matters submitted to the general meeting 

as well as the Company's financial position, unless 

information concerning the Company's financial position 



 

 

kreves gitt om selskapets økonomiske stilling ikke kan gis 

uten uforholdsmessige store konsekvenser for selskapet. 

 

 

*** 

 

 

Med vennlig hilsen, 

for styret i Induct AS 

 

 

Henning Kind Petersen 

Styremedlem 

 

 

 

 

Vedlagt:  

1. Styrets forslag til vedtak i sak 4 - 7 

2. Påmeldingsblankett 

3. Fullmaktsskjema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cannot be provided without causing disproportionate 

damage to the Company. 

 

 

*** 

 

 

Yours sincerely, 

for the board of directors of Induct AS 

 

 

Henning Kind Petersen 

Director 

 

 

 

Attached:  

1. Proposal for resolution from the board of 

directors in items 4 - 7 

2. Registration form 

3. Proxy form 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Styrets forslag til vedtak: 

Sak 4 – styrevalg 

Styreleder Torkjell Johan Nilsen har informert styret om at 

han ønsker å trekke seg fra sitt verv som styreleder med 

umiddelbar effekt (dvs. fra 28 November 2018), da han 

har akseptert en stilling hos FIRST Fondene AS og således 

ikke har formell anledning til å fortsette i vervet. 

Nåværende styremedlem Vibeke Hammer Madsen 

foreslås derfor valgt som ny styreleder. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak: 

 

Selskapets styre skal bestå av: 

 

Vibeke Hammer Madsen, styreleder 

Paul Kristian Bogen, styremedlem 

Henning Kind Petersen, styremedlem 

Hans Martin Nakkim, styremedlem 

Sak 5 – Forslag om kapitalforhøyelse - reparasjonsemisjon 

Bakgrunn 

Selskapet har frem til nylig hatt finansiering tilgjengelig 
gjennom sin konvertible lånefasilitet med European High 
Growth Opportunities Securitization Fund, representert av 
European High Growth Opportunities Manco SA 
("European"). Selskapet har konfrontert European med at 
Selskapet mener European har brutt bestemmelser i norsk 
verdipapirhandellovgivning, og at Selskapet og dets 
aksjonærer som en følge av dette kan ha lidt et økonomisk 
tap. Som en konsekvens av Selskapets ønske om 
klargjørende informasjon fra European og Selskapets 
midlertidige suspensjon av gjeldskonvertering under 
lånefasiliteten, har European hevet låneavtalen og 
tilgangen til ytterligere finansiering er dermed stanset.  
 
 
 
 
Selskapet og European er uenige om et eventuelt 
erstatningsoppgjør som følge av hevingen av avtalen, hvor 
begge parter hevder å ha krav mot den annen part. Det er 
uklart hvor lang tid og hvor mange ressurser som vil bli 
brukt på en eventuell tvist med European for å klargjøre et 
eventuelt erstatningskrav. Det uavklarte forholdet til 
European innebærer en risiko for at penger som tilfaller 
Selskapet som følge av den foreslåtte emisjonen kan bli 
brukt til å håndtere en tvist med European i stedet for 
finansiering av Selskapets drift.  Styret anser tvisten med 
European for å være en handling inntruffet etter siste 

 

 

The board of directors' proposals for resolutions:  

Item 4 – Board election 

Chairman Torkjell Johan Nilsen has informed the Board 

that he wish to resign from his position as chairman with 

immediate effect (i.e. from 28 November 2018), as he has 

accepted a position with FIRST Fondene AS and is 

therefore formally unable to continue in the position. 

Current director Vibeke Hammer Madsen is therefore 

proposed to be elected as new chairperson. 

 

The Board propose that the general meeting passes the 

following resolution: 

 

The board of directors of the Company shall consist of: 

 

Vibeke Hammer Madsen, chairperson 

Paul Kristian Bogen, director 

Henning Kind Petersen, director 

Hans Martin Nakkim, director 

Item 5 – Proposal for share capital increase  - repair issue 

Background 

Until recently, the Company has had available financing 

from its convertible loan facility with European High 

Growth Opportunities Securitization Fund, represented by 

European High Growth Opportunities Manco SA 

("European"). The Company has confronted European 

with what the Company believes are violations of 

Norwegian securitisation legislation, and which violations 

may imply that the Company and its shareholders have 

suffered an economic loss. As a consequence of the 

Company's request for clarifying information from 

European, and the Company's temporarily suspension of 

conversion of debt and issuance of shares to European 

pending receipt of such information, European has 

terminated the loan agreement, and thereby the 

Company's access to financing.  

 

The Company and European are in disagreement 

regarding a potential claim for damages, where both 

parties have presented claims against the other party. It is 

currently unclear how much time and resources that will 

be spent on a potential dispute with European to clarify 

these claims. The outstanding issues with European poses 

a risk that the money provided to the Company as a 

consequence of the proposed share issue, may be used to 

handle a dispute with European instead of for the 

financing of the Company. The board considers the 

dispute with European to be an action which has occurred 

after the latest balance-sheet day, and which may have 



 

 

balansedag, og som kan være av vesentlig betydning for 
Selskapet, jfr. Aksjeloven §10-3 (2).  
 
 
Som en konsekvens av at Selskapet pr. i dag ikke har 
tilgjengelig finansiering, har styret gjennomført en rettet 
emisjon mot enkelte aksjonærer, ansatte og 
styremedlemmer, hvor disse tegnet seg for 500 000 aksjer, 
til pålydende NOK 0,10 mot et kontantinnskudd på NOK 5 
per aksje, (den "Rettede Emisjonen").  
 

For å begrense utvanningseffekten av den Rettede 

Emisjonen foreslår styret  at det gjennomføres en 

reparasjonsemisjon mot eksisterende aksjonærer med 

tegningsbeløp på opptil MNOK 3.28 

("Reparasjonsemisjonen"). 

 

Reparasjonsemisjonen foreslås gjennomført som en rettet 

emisjon mot Selskapets aksjonærer per 28. november 

2018, slik registrert i VPS den 30. november 2018 

("Registreringsdatoen"), minus (i) de aksjonærene som 

fikk tilbud om å delta i den Rettede Emisjonen, og (ii) 

aksjonærer som er bosatt i en jurisdiksjon hvor et slikt 

tilbud vil være ulovlig eller kreve innsendelse, registrering 

og liknende handlinger (de "Kvalifiserte Aksjonærene"). 

Aksjonærenes fortrinnsrett foreslås således fraveket i 

medhold av aksjeloven § 10-5. 
 

Reparasjonsemisjonen innebærer et tilbud om tegning av 

minimum 1 nye aksjer og maksimum 656 350 nye aksjer i 

Selskapet ("Tilbudsaksjene"), hver til en tegningskurs på 

NOK 5, og med pålydende NOK 0,10. Styret vil foreslå at 

samtlige Kvalifiserte Aksjonærer skal motta ca. 0,0998 

ikke-omsettelige tegningsretter for hver enkelt aksje den 

enkelte Kvalifiserte Aksjonæren eier i Selskapet på 

Registreringsdatoen. Tildelte tegningsretter vil rundes ned 

til hele antall tegningsretter. Hver hele tegningsrett vil 

tilsvare en (1) ny aksje. 

 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak: 

 

(i) Selskapets aksjekapital økes med minimum NOK 

0,10 og maksimum NOK 65 635 ved utstedelse av 

minimum 1 ny aksje og maksimum 656 350 nye 

aksjer, hver pålydende NOK 0,10; 

(ii) Selskapets aksjonærer per 28. november 2018, som 

registrert i VPS den 30. november 2018 

("Registreringsdatoen"), minus (i) de aksjonærene 

som deltok i den rettede emisjonen vedtatt av 

styret 28. november 2018, (ii) aksjonærer som er 

bosatt i en annen jurisdiksjon hvor et slikt tilbud 

være ulovlig eller kreve innsendelse, registrering og 

significant importance to the Company, cf. the Companies 

Act §10-3 (2).     

 

As a consequence of the Company not having available 

financing, the board has completed a private placement 

against some of its shareholders, employees and directors 

where these shareholders subscribed for 500,000 shares, 

at a nominal value of NOK 0.10 each, for a price of NOK 5 

per share (the "Private Placement").   

 

To reduce the dilution caused by the Private Placement, 

the board has proposed to complete a repair issue 

towards existing shareholders for a subscription amount 

of up to MNOK 3.28 (the "Repair Issue"). 

 

 

The board propose that the repair issue is completed as a 

private placement against the shareholders of the 

Company as of 28 November 2018, as registered in VPS as 

of 30 November 2018 (the "Registration Date"), excluding 

(i) shareholders who were offered to partake in the 

Private Placement, and (ii) shareholders resident in a 

jurisdiction where such an offer would be illegal or require 

registration, submissions or similar actions (the "Eligible 

Shareholders"). Shareholders' preferential rights are 

consequently deviated from, cf. the Companies Act §10-5.  

 

The Repair Issue includes an offer to subscribe for a 

minimum of 1 new shares and a maximum of 656,350 new 

shares in the Company (the "Offer Shares"), each for a 

subscription price of NOK 5, and with a par value of 0.10. 

The board will propose that all Eligible Shareholders 

receives approximately 0.0998 non-transferrable 

subscription right for each share it receives in the 

Company on the Registration Date. Awarded subscription 

rights will be rounded to whole numbers of subscription 

rights. Each whole subscription right will give the right to 

subscribe for (1) new share.  

 

The board propose that the general meeting adopts the 

following resolution:  

 

(i) The share capital of the Company is increased by a 

minimum of NOK 0.10 and a maximum of NOK 65,635, 

by the issuance of a minimum of 1 new shares and a 

maximum of 656,350 new shares, each with a par 

value of NOK 0.10;  

(ii) The shareholders of the Company as of 28 November 

2018, as registered in VPS on 30 November 2018 (the 

"Registration Date"), excluding (i) shareholders who 

participated in the private placement approved by the 

board on 28 November 2018, and (ii) shareholders who 

are domiciled in a jurisdiction where such an offer 

would be illegal or require registration, submissions or 



 

 

liknende handlinger (de "Kvalifiserte 

Aksjonærene"), slik nærmere fastsatt i Vedlegg 2 til 

protokollen, skal motta ikke-omsettelige 

tegningsretter ("Tegningsretter") til å tegne og bli 

tildelt nye aksjer i Reparasjonsemisjonen. 

Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 

fravikes således; 

(iii) Samtlige Kvalifiserte Aksjonærer skal motta ca. 

0,0998 Tegningsretter for hver enkelt aksje den 

Kvalifiserte Aksjonærer eier i Selskapet, slik det 

fremgår av Selskapets aksjeeierbok i VPS på 

Registreringsdatoen. Tildelte Tegningsretter vil 

rundes ned til hele antall Tegningsretter; 

(iv) Hver Tegningsrett gir rett til å tegne 1 ny aksje i 

Selskapet. Overtegning godtas. Tegning uten 

Tegningsretter godtas ikke; 

(v) Styret skal tildele de nye aksjene. Følgende kriterier 

skal gjelde: 

(a) Tegnerne vil tildeles aksjer på bakgrunn av 

Tegningsretter som er gyldig utøvet i 

tegningsperioden. Hver Tegningsrett vil gi 

rett til å tegne en (1) ny aksje; og 

(b) Hvis ikke alle Tegningsrettene er gyldig 

utøvet i tegningsperioden vil tegnere som har 

utøvet sine Tegningsretter samt overtegnet 

gis rett til å tildeles de gjenværende nye 

aksjene på pro-rata basis. I tilfelle pro-rata 

tildeling ikke lar seg gjennomføre vil 

Selskapet avgjøre tildelingen ved 

loddtrekning. 

(vi) Tegningskursen skal være NOK 5 per aksje; 

(vii) Tegningsperioden skal starte den 21 desember 

2018 kl. 09.00 (CET) og avsluttes den 11. januar 

2019 kl. 16.30 (CET); 

(viii) Oppgjør for de nye aksjene skal skje ved kontant 

betaling til Selskapets bankkonto 8101.33.55770 i 

Danske Bank innen 18. januar 2019; 

(ix) 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; 

(x) Vedtektenes § 4 endres i samsvar med 

ovenstående; 

(xi) De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør 

NOK 50 000; 

(xii) Gjennomføringen av kapitalforhøyelsen forutsetter 

at generalforsamlingen fatter styrets forslag til 

vedtak om utstedelse av frittstående 

similar actions (the "Eligible Shareholders"), as further 

set out in Appendix 2 to the minutes, shall receive non-

transferrable subscription rights (the "Subscription 

Rights") to subscribe to and be allocated new shares in 

the Repair Issue. The preferential rights of the 

shareholders pursuant to the Companies Act § 10-4 are 

consequently deviated from;   

(iii) All Eligible Shareholders shall receive approximately 

0.0998 Subscription Rights for each share the Eligible 

Shareholder holds in the Company, as registered in VPS 

as of the Registration Date. Awarded Subscription 

Rights will be rounded down to whole numbers of 

Subscription Rights;  

(iv) Each Subscription Right gives the right to subscribe to 

1 new share in the Company. Over-subscription will be 

accepted. Subscription without Subscription Rights will 

not be accepted;  

(v) The board will allocate the new shares. The following 

allocation criteria shall apply:  

(a) The subscribers will be allocated shares on the 

basis of Subscription Rights validly executed 

during the subscription period. Each Subscription 

Right gives the right to subscribe to one (1) new 

share; and  

(b) If all Subscription Rights are not validly executed 

during the subscription period, subscribers who 

have utilised their Subscription Rights and over-

subscribed will be given the right to subscribe to 

the remaining shares on a pro-rata basis. In case a 

pro-rata allocation is not possible, the Company 

will decide the allocation by drawing lots.  

(vi) The subscription price shall be NOK 5 per share;  

(vii) The subscription period will start on 21 December 
2018 at 09.00 (CET) and end on 11 January 2019 at 
16:30 (CET);  

(viii) Settlement for the new shares shall be made by cash 
settlement to the Company's bank account 
8101.33.55770 within 18 January 2019;  

(ix) The new shares will be equal in all respect to existing 
shares and give full shareholders' rights in the 
Company, including the right to receive dividend, 
from the date when the share capital increase has 
been registered in the company's register;  

(x) The articles of association of the company section 4 
will be updated in accordance with the above;  

(xi) The estimated cost of the share capital increase will 
be NOK 50,000;  

(xii) The completion of the share capital increase is 
conditional upon the general meeting approving the 
board's suggestion to issue independent subscription 



 

 

tegningsretter. 

 

 

 

 

Sak 6 – Forslag om utstedelse av frittstående 

tegningsretter – rettet emisjon 

Som insentiv til å delta i den Rettede Emisjonen har 

aksjonærene som deltar der blitt tilbudt frittstående 

tegningsretter, med forbehold for generalforsamlingens 

godkjennelse, (de "Frittstående Tegningsrettene"). 

Aksjonærer vil motta en (1) Frittstående Tegningsrett pr. 

aksje som de har blitt tildelt i den Rettede Emisjonen. Hver 

Tegningsrett vil gi innehaveren en rett til å tegne og få 

tildelt en (1) aksje til en tegningskurs på NOK 5. 

Tegningsrettene kan utøves i perioden mellom 1. februar – 

15. februar 2020.    

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak: 

 

(i) Selskapet skal utstede 500 000 frittstående 

tegningsretter (de "Frittstående Tegningsrettene"), 

jfr. aksjeloven § 11-12.  

(ii) De Frittstående Tegningsrettene kan tegnes av 

følgende investorer med følgende fordeling:  

 

Navn Antall Frittstående 

Tegningsretter 

Fiona Holding Ltd. 60 000 

Dag Ulvin 100 000 

Start Holding AS 100 000 

Kroslid Invest AS 100 000 

Henning Nybo 10 000 

Ola Rogne 23 000 

Vibeke Hammer 

Madsen 

10 000 

Liv Arnica Hovland 2 000 

Øystein Tvenge 45 000 

Jem AS 50 000 

Total 500 000 

 Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-13 

(1) fravikes således. 

(iii) De Frittstående Tegningsrettene skal tegnes på 

tegningsblankett innen 11. januar 2019.  

(iv) Det skal ikke ytes vederlag for de Frittstående 

Tegningsrettene.  

(v) Hver Frittstående Tegningsrett gir rett til å kreve 

rights.  

 

  

Item 6 - Proposal for issuance of warrants – private 

placement 

As a further incentive to partake in the Private Placement, 

the shareholders who have participated therein have been 

offered, subject to the consent of the general meeting, 

independent subscription rights (warrants), together with 

their shares (the "Warrants"). Shareholders will receive 

one (1) Warrant for each share they have been allocated. 

Each Warrant will give the bearer the right to subscribe to 

and be allocated one (1) share for a subscription price of 

NOK 5. The Warrants may be exercised during the period 

between 1 February – 15 February 2020.  

 

The board propose that the general meeting adopts the 

following resolution:   

 

(i) The Company will issue 500,000 independent 

subscription rights (the "Warrants"), cf. the 

Companies Act § 11-12.  

(ii) The Warrants are allocated to the following 

investors in the following order: 

  

Name Number of 

Warrants 

Fiona Holding Ltd. 60,000 

Dag Ulvin 100,000 

Start Holding AS 100,000 

Kroslid Invest AS 100,000 

Henning Nybo 10,000 

Ola Rogne 23,000 

Vibeke Hammer 

Madsen 

10,000 

Liv Arnica Hovland 2,000 

Øystein Tvenge 45,000 

Jem AS 50,000 

Total 500,000 

 The preferential right of the shareholders cf. the 

Companies Act § 11-13 (1) is consequently deviated 

from.  

(iii) The Warrants will be subscribed for on subscription 

forms by 11 January 2019. 

(iv) The Warrants will be granted without requirement 

for any additional payment.  

(v) Each Warrant gives the right to receive one (1) new 

share in the Company against a cash settlement per 

share of NOK 5.  



 

 

utstedt en (1) ny aksje mot et kontantinnskudd på 

NOK 5 per aksje.  

(vi) De Frittstående Tegningsrettene kan utøves i 

perioden 1. februar – 15. februar 2020. Investorer 

som krever utstedt aksjer ved utøvelse av 

Frittstående Tegningsretter vil motta disse så raskt 

som praktisk mulig etter utløpet av 

utøvelsesperioden og mottak av kontantinnskudd.  

(vii) Eierne av de Frittstående Tegningsrettene skal ikke 

ha samme rettigheter som aksjeeiere ved endringer 

i Selskapets kapitalforhold, herunder forhøyelse 

eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny 

beslutning om utstedelse av tegningsretter eller ved 

oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning.  

(viii) Aksjer som utstedes ved bruk av de Frittstående 

Tegningsrettene skal likestilles med Selskapets 

allerede utstedte aksjer og skal ha rett til utbytte 

fra registrering av kapitalforhøyelse i 

Foretaksregisteret.  

 

Sak 7 – forslag om godkjenning av tegningsretter – 

reparasjonsemisjon   

For å sikre at tegnerne i reparasjonsemisjonen som 

beskrevet ovenfor også tildeles frittstående 

tegningsretter, slik som tegnerne i den rettede emisjonen, 

foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende 

vedtak:  

 

(i) Selskapet skal utstede 656 635 frittstående 

tegningsretter (de "Frittstående 

Tegningsrettene"), jf. Aksjeloven § 11-12.  

(ii) De Frittstående Tegningsrettene kan tegnes av 

Selskapets aksjonærer per 28. november 2018, 

som registrert i VPs den 30. november 2018 

("Registreringsdatoen"), minus (i) de 

aksjonærene som deltok i den rettede emisjonen 

vedtatt av styret 28. november 2018, (ii) 

aksjonærer som er bosatt i en annen jurisdiksjon 

hvor et slikt tilbud vil være ulovlig eller kreve 

innsendelse, registrering og liknende handlinger 

(de "Kvalifiserte Aksjonærene"), slik nærmere 

fastsatt i Vedlegg 2 til protokollen. Aksjonærenes 

fortrinnsrett etter asl. § 11-13 (1) fravikes således, 

(iii) Hver Kvalifisert Aksjonær gis rett til å tegne og få 

tildelt en (1) Frittstående Tegningsrett per aksje 

som tegnes i reparasjonsemisjonen som vedtatt 

av denne generalforsamlingen.  

(iv) De Frittstående Tegningsrettene skal tegnes på 

separat tegningsblankett innen 11. januar 2019.  

(vi) The Warrants can be exercised in the period 

between 1 February – 15 February 2020. Shares 

issued subject to the exercise of Warrants shall be 

provided to the respective shareholder as soon as 

practically possible after the end of the exercise 

period.   

(vii) The Warrants do not give any independent 

shareholders' rights in the Company, in terms of 

voting for increase or decrease of share capital, 

resolutions regarding issuance of subscription rights 

or the dissolution, merger, de-merger or 

reorganisation of the Company.  

(viii) Shares issued following the exercise of Warrants 

will be equal in all respect to existing shares and 

give full shareholders' rights in the Company, 

including the right to receive dividend, from the 

date of registration of the share capital increase in 

the Norwegian Register of Business Enterprises.  

Item 7 – Proposal for approval of subscription rights – 

repair issue 

To ensure that the shareholders who partake in the repair 

issue as described above are also awarded independent 

subscription rights (warrants), identical to those of the 

shareholders who partook in the private placement, the 

board propose that the general meeting adopts the 

following resolution:  

 

(i) The Company will issue 656,635 independent 

subscription rights (the "Warrants"), cf. the 

Companies Act § 11-12. 

(ii) The Warrants may be subscribed for by the 

Company's shareholders as of 28 November 2018, 

as registered in VPS on 30 November 2018 (the 

"Registration Date"), except for (i) shareholders 

who participated in the private placement 

approved by the board on 28 November 2018, and 

(ii) shareholders domiciled in a jurisdiction where 

such an offer would be illegal or require submission, 

registration or similar actions (the "Qualified 

Shareholders"), as set out in Appendix 2 to the 

minutes. The preferential rights of the shareholders 

as set out in the Companies Act § 11-13 (1) are 

consequently deviated from.  

(iii) Each Qualified Shareholder is given the right to 

subscribe for and be allocated one (1) Warrant for 

each share subscribed to and allocated in the repair 

issue as approved by this general meeting.  

(iv) The Warrants will be subscribed to on a separate 

subscription form by 11 January 2019.  

(v) The Warrants will be granted with no requirement 



 

 

(v) Det skal ikke ytes vederlag for de Frittstående 

Tegningsrettene.  

(vi) Hver Frittstående Tegningsrett gir rett til å kreve 

utstedt en (1) ny aksje mot et kontantinnskudd på 

NOK 5 per aksje.  

(vii) De Frittstående Tegningsrettene kan utøves i 

perioden 1. februar – 15. februar 2020. 

Kvalifiserte Aksjonærer som krever utstedt aksjer 

ved utøvelse av Frittstående Tegningsretter vil 

motta disse så raskt som praktisk mulig etter 

utløpet av utøvelsesperioden.  

(viii) Eierne av de Frittstående Tegningsrettene skal 

ikke ha samme rettigheter som aksjeeiere ved 

endringer i Selskapets kapitalforhold, herunder 

forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved 

ny beslutning om utstedelse av tegningsretter 

eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller 

omdanning.  

(ix)   Aksjer som utstedes ved bruk av de Frittstående 

Tegningsrettene skal likestilles med Selskapets 

allerede utstedte aksjer og skal ha rett til utbytte 

fra registrering av kapitalforhøyelsen i 

Foretaksregisteret.  

 

 

for further consideration.  

(vi) Each Warrant gives the right to require the issuance 

and allocation of one (1) new share against cash 

payment of NOK 5 per share.  

(vii) The Warrants may be exercised during the period 

from 1 February – 15 February 2020. Qualified 

Shareholders who require issuance of shares 

through exercise of Warrants will receive these as 

soon as practicable possible following the expiry of 

the exercise period.  

(viii) Holders of Warrants shall not have the same rights 

as shareholders concerning changes to the 

Company's capital matters, hereunder the increase 

or reduction of share capital, or any new decision 

for issuing subscription rights or by the dissolution, 

merger, de-merger or reorganisation.  

(ix) Shares issued from the exercise of Warrants shall be 

equal to shares already issued by the Company, and 

shall have the right to receive dividend from 

registration of the share capital increase in the 

Norwegian Register of Business Enterprises.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

NORWEGIAN VERSION 

 
 

PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. DESEMBER 2018 I INDUCT AS 

 
Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 20. desember 2018 i Induct AS, kan gis på dette 
påmeldingsskjemaet og sendes til Induct AS v/Åge Muren på e-post: age.muren@inductsoftware.com innen 19. 
desember 2018 kl. 16.00. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt 
leveres i generalforsamlingen. 
 
Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i Induct AS den 20. desember 2018 og (sett kryss): 
 
o Avgi stemme for mine/våre aksjer 
 
o Avgi stemmer for aksjer ifølge vedlagte fullmakter 
 
 
 
Aksjeeierens navn og adresse:  
 
 
 
________________________________________________________________  
(vennligst bruk blokkbokstaver) 
 
 
 
 
_______________  _________________  _________________  
dato    sted    aksjeeiers underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ENGLISH VERSION 

 

REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 20 DECEMBER 2018 IN INDUCT AS 

 
Notice of your attendance in the extraordinary general meeting on 20 December 2018 in Induct AS can be given on 
this registration form and be sent to Induct AS, att: Åge Muren,  e-mail: age.muren@inductsoftware.com within 19 
December 2018 at 16.00 hours CET. If you have registered your attendance, but are unable to attend, a written and 
dated proxy may be submitted in the general meeting. 
 
The undersigned will attend the extraordinary general meeting of Induct AS on  
 20 December 2018 and (please tick): 
 

o Vote for my/our shares  
 

o Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies)  
 
 
 
 
Name and address of the shareholder:  
 
__________________________________________________________  
(please use capital letters) 
 
 
 
 

_______________  ______________________  _________________________  
date  place  signature of the shareholder  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORWEGIAN VERSION 



 

 

 

FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. DESEMBER 2018 I INDUCT AS 

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 20. desember 2018, kan De møte ved fullmektig. De 
kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet pr post, telefaks 
eller e-post innen 19. desember 2018 kl. 16.00 eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: Induct AS, v/ Åge Muren, 
e-post: age.muren@inductsoftware.com 

Undertegnede aksjeeier i Induct AS gir herved (sett kryss): 

o Styremedlem Henning Kind Petersen eller den han bemyndiger 

o ____________________________________ 

 Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver) 

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i Induct AS den 20. 
desember 2018. 

Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den han 
bemyndiger. 

 

Aksjeeierens navn og adresse:  

 

________________________________________________________________  

(vennligst bruk blokkbokstaver) 

 

_______________  __________________  __________________  

dato    sted     aksjeeiers underskrift  
 
Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENGLISH VERSION 



 

 

 

PROXY – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 20 DECEMBER 2018 IN INDUCT AS 

If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 20 December 2018, you may be represented by way 
of proxy. This proxy form may then be used. Completed proxy forms may either be sent to the Company by ordinary 
mail, fax or e-mail within 19 December 2018 at 16.00 hours CET or be submitted in the general meeting. Address: 
Induct AS, att: Åge Muren, e-mail: age.muren@inductsoftware.com 

The undersigned shareholder in Induct AS hereby grants (please tick): 

o Director Henning Kind Petersen, or the person he appoints 
 

o ____________________________________ 
 Name of proxy holder (please use capital letters) 

proxy to meet and vote for my/our shares in the extraordinary general meeting of Induct AS on 20 December 2018. 

If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy holder, the proxy will be deemed to have been 
given to the chairman of the board or the person he appoints. 

 

The shareholder's name and address:  

 

________________________________________________________________  

(please use capital letters) 

 

_______________  ______________________  _________________________  
date  place  signature of the shareholder  

 

If the shareholder is a company, latest updated certificate of registration for the company has to be attached to the 
proxy. 

 


