












Sak 11: Forslag om utstedelse av frittstående 

tegningsretter - fortrinnsrettsemisjon 

Møteleder redegjorde for styrets forslag. 

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige 

vedtak: 

1. Selskapet skal utstede minimum 200.000 

og maksimum 380.000 frittstående 

tegningsretter (de "Frittstående 

Tegningsrettene"), jfr. aksjeloven§ 11-12.

2. De Frittstående Tegningsrettene kan 

tegnes av de aksjonærene som har deltatt 

i Fortrinnsrettsemisjonen som vedtatt i 

dagens genera/forsamling. Aksjonærenes 

fortrinnsrett etter aksjeloven §11-13 (1) 

fravikes således.

3. De Frittstående Tegningsrettene skal 

tegnes på tegningsblankett innen 18. juli 

2019.

4. Det skal ikke ytes vederlag for de 

Frittstående Tegningsrettene.

5. Hver Frittstående Tegningsrett gir rett til 

å kreve utstedt en (1) ny aksje mot et 

kontantinnskudd på NOK 5 per aksje.

6. De Frittstående Tegningsrettene kan 

utøves i perioden 1. februar 2020 -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.

7. 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.

8. Det endelige antall Frittstående 

Tegningsretter som skal utstedes skal 

tilsvare det antall aksjer som tegnes i 

overnevnte fortrinnsrettsemisjon.

11. The estimated expenses related to the

share capita/ increase are NOK 50,000.

Item 11: Proposal for issuance of warrants- rights 

issue 

The chairman gave an account for the board's 

proposal. 

On this background, the general meeting made the 

following unanimous resolution: 

1. The Company wi/1 issue a minimum of 

200,000 and a maximum of 380,000 

independent subscription rights (the

"Warrants"), cf. the Companies Act § 11-12.

2. The Warrants are allocated to shareholders 

who have taken part in the Rights lssue. The 

preferential right of the shareholders cf. the 

Companies Act §11-13 (1) is consequently 

deviated from.

3. The Warrants will be subscribed for on 

subscription forms by 18 Ju/y 2019.

4. The Warrants wi/1 be granted without 

requirement for any additional payment.

5. Each Warrant gives the right to receive one

(1) new share in the Company against a 

cash settlement per share of NOK 5.

6. The Warrants can be exercised in the period 

between 1 February 2020 -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.

7. The Warrants do not give any independent 

shareholders' rights in the Company, in 

terms of voting for increase or decrease of 

share capita/, resolutions regarding issuance 

of subscription rights or the dissolution, 

merger, de-merger or reorganisation of the 

Company.

8. The final number of Warrants to be issued 

will correspond to the amount of shares 

subscribed for in the abovementioned rights 

issue.








