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Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak i forbindelse med 

Kontantemisjonen: 

(i) Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 9 430 693 ved utstedelse av 9 430 693 
nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,00. 

(ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 202 pr aksje. 

(iii) De nye aksjene utstedes til utvalgte investorer i henhold til nærmere beslutning av styret. 
Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes. 

(iv) Tegning av de nye aksjene skal skje senest 8. april 2022 på særskilt tegningsformular 
(med mindre styret forlenger fristen). 

(v) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 12. april 2022 (med mindre styret 
forlenger fristen) til særskilt emisjonskonto. 

(vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i 
Foretaksregisteret.  

(vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er ca. NOK 36 millioner. 

(viii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter 
kapitalforhøyelsen. 

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak i forbindelse med 

Tingsinnskuddsemisjonen: 

(i) Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 20 164 775 ved utstedelse av 20 164 
775  nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,00. 

(ii) De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 202 pr aksje. 

(iii) De nye aksjene utstedes til NTS ASA, Fjordgata 8, 7900 Rørvik.  

(iv) Som innskudd for aksjene skal NTS ASA overdra til selskapet en fordring på NRS 
Farming AS pålydende NOK 4 073 284 645. Fordringen skal overdras til selskapet senest 
8. april 2022 (med mindre styret forlenger fristen).  

(v) Tegning av de nye aksjene skal skje senest 12. april 2022 på særskilt tegningsformular 
(med mindre styret forlenger fristen). 

(vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i 
Foretaksregisteret.  

(vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 50 000. 

(viii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter 
kapitalforhøyelsen. 

 


