
Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det 

skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, 

skal den norske versjonen ha forrang. 

 
INNKALLING 

TIL EKSTRAORDINÆR 
GENERALFORSAMLING  

I  
 

ZWIPE AS 
 

(org. nr.: 994 553 607) 
 

Styret innkaller med dette til ekstraordinær 
generalforsamling i Zwipe AS ("Selskapet") i 
Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS' lokaler i 
Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo mandag 2. desember 
klokken 11:30 (CET). 
 
 
Følgende saker foreligger på agendaen: 
 
1. Åpning av generalforsamlingen ved 

styrets leder. Opptak av fortegnelse over 
møtende aksjonærer 

 
2. Valg av møteleder og representant til å 

medundertegne protokollen 
 
 
3. Godkjennelse av innkalling og agenda 
 
4. Forslag om kapitalforhøyelse ved delvis 

garantert fortrinnsrettsemisjon 
 
 
 
 
 

This document has been prepared in both Norwegian and English. In 

case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian 

version shall prevail. 
 

NOTICE 
OF AN EXTRAORDINARY GENERAL 

MEETING 
IN 

 
ZWIPE AS 

 
(business reg. no.: 994 553 607) 

 
The board of directors (the "Board") hereby calls 
for an extraordinary general meeting in Zwipe AS 
(the "Company") at Advokatfirmaet Simonsen 
Vogt Wiig AS' premises at Filipstad Brygge 1, NO-
0252 Oslo on Monday 2 December 2019 at 11:30 
(CET).  
 
The following matters are on the agenda: 
 

1. Opening of the General Meeting by the 
Chair. Registration of shareholders 
present 

 
2. Election of a meeting chairperson and 

person to co-sign the minutes together 
with the chairperson 

 
3. Approval of the notice and the agenda 

 
4. Proposal to increase the share capital 

through a partially underwritten rights 
issue 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Til punkt 4: Forslag om kapitalforhøyelse ved 
delvis garantert fortrinnsrettsemisjon  

Bakgrunn og oversikt  

Styret foreslår at Selskapet gjør en 
kapitalforhøyelse ved en delvis garantert 
fortrinnsrettsemisjon med et brutto proveny på 
inntil ca. NOK 74,5 millioner 
("Fortrinnsrettsemisjonen"), ved utstedelse av 
omsettelige tegningsretter til Selskapets aksjonærer 
("Tegningsretter/-ne"). 
 
Bakgrunnen for styrets forslag er et behov for å 
styrke Selskapets balanse, herunder behovet for økt 
arbeidskapital, og å forbedre Selskapets finansielle 
fleksibilitet. Styret ønsker å sikre tilstrekkelig 
arbeidskapital for videre utvikling og kommersiali-
sering av Selskapets av teknologi. 
 
 
Fortrinnsrettsemisjonen vil vesentlig forbedre 
Selskapets finansielle stilling og gi et godt grunnlag 
for driften i regnskapsåret 2020. 
 
 
Tegning i Fortrinnsrettsemisjonen er sikret på to 
ulike grunnlag. For det første har enkelte 
eksisterende aksjonærer forpliktet seg til å tegne, i 
tillegg til at enkelte investorer har ervervet 
tegningsretter i Fortrinnsrettsemisjonen 
vederlagsfritt av enkeltaksjonærer mot å forplikte 
seg til å tegne og betale de aksjene som 
tegningsrettene gir adgang til (de 
"Forhåndskommitterte Investorene"). Samlet 
tegningsforpliktelse for de Forhåndskommitterte 
Investorene tilsvarer 16,1% av 
Fortrinnsrettsemisjonen. For det annet er ytterligere 
73,9 % av Fortrinnsrettsemisjonen garantert av 
enkelte garantister ("Garantistene"). Aksjer som 
ikke har blitt tegnet av og allokert til andre tegnere 
i Fortrinnsrettsemisjonen ved utløpet av 
Tegningsperioden, skal allokeres til Garantistene 
pro rata etter den innbyrdes størrelsen av garantien. 

To item 4: Proposal to increase the share capital 
through a partially underwritten rights issue  

Background and overview  

The Board proposes that the Company increases 
the share capital through a partially underwritten 
rights issue raising gross proceeds of up to 
approximately NOK 74.5 million (the "Rights 
Issue"), by issuance of tradable subscription rights 
to the shareholders of the Company (the 
"Subscription Rights"). 
 
The basis for the Board's proposal is a need to 
strengthen the Company's balance sheet, including 
the need for additional working capital, and to 
increase the Company's financial flexibility. The 
Board wishes to secure sufficient working capital 
for the further development and commercialization 
of the Company's technology. 
 
The Rights Issue will significantly improve the 
financial position of the Company, and will 
provide a sound basis for operations in the financial 
year 2020. 
 
Subscription in the Rights Issue has been secured on 
two different legal bases. First, certain existing 
shareholders have entered into subscription 
commitments coupled with certain investors who 
have acquired subscription rights in the Rights Issue 
without consideration against committing to 
subscribe for and pay the shares which the 
subscription rights entitle to (the "Pre-committing 
Investors"). Total subscription commitments from 
Pre-committing Investors amount to 16.1% of the 
Rights Issue. Second, an additional 73.9% of the 
Rights Issue has been underwritten by certain 
underwriters (the "Underwriters"). Shares which 
have not been subscribed for and allocated to other 
subscribers in the Rights Issue at the expiry of the 
Subscription Period, shall be allocated to the 
Underwriters pro rata to their commitments 
(internally). Such shares shall be subscribed for by 



Slike aksjer skal bli tegnet av Garantistene på eller 
før betalingsdato i Fortrinnsrettsemisjonen. Til 
sammen er 90 % av emisjonsbeløpet 
forhåndskommittert. 
 
Tegningskursen for de nye aksjene skal være 
NOK 7,00 ("Tegningskursen"). De fullstendige 
vilkårene knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen vil bli 
inntatt i et prospekt ("Prospektet") som skal 
godkjennes av Finanstilsynet. Prospektet vil bli 
offentliggjort forut for tegningsperioden, og vil 
utgjøre grunnlaget for tegningen i 
Fortrinnsrettsemisjonen.  
 
Forutsatt at Prospektet godkjennes av Finanstilsynet 
til planlagt tidspunkt, vil tegningsperioden i 
Fortrinnsrettsemisjonen begynne 5. desember 2019 
og avsluttes 19. desember 2019 klokken 16.30 
(CET). Dersom prospektet ikke blir godkjent i tide 
til denne tegningsperioden, vil tegningsperioden 
begynne den første handelsdagen på Merkur Market 
som etterfølger godkjennelsen, og avsluttes klokken 
16.30 (CET) to uker deretter. Hvis dette vil føre til 
tegning i romjulen og/eller dagene omkring 
Nyttårsaften, vil oppstart av Tegningsperioden 
skyves til første eller andre hele uke av januar 2020. 
 
 
Eksisterende aksjeeiere vil bli tildelt omsettelige 
Tegningsretter som gir fortrinnsrett til å tegne seg 
for og bli tildelt nye aksjer i 
Fortrinnsrettsemisjonen, jf. aksjeloven § 10-4. Hver 
eksisterende aksjeeier vil bli tildelt én Tegningsrett 
for hver aksje registrert i VPS ved utløpet av 4. 
desember 2019, hvor tre Tegningsretter gir rett til å 
tegne to nye aksjer i Selskapet. Aksjer som blir 
anskaffet til og med 2. desember 2019, vil gi rett til 
Tegningsretter. Aksjer som blir anskaffet fra og 
med 3. desember 2019, vil ikke gi rett til 
Tegningsretter.  
 
 
 
 

the Underwriters on or after payment date for the 
Rights Issue. In total, 90% of the Rights Issue has 
been pre-committed. 
 
 
The subscription price for the new shares shall be 
NOK 7.00 (the "Subscription Price"). The full 
terms of the Rights Issue will be included in a 
prospectus (the "Prospectus") to be approved by 
the Financial Supervisory Authority of Norway 
(the "FSA"). The Prospectus will be published 
prior to the subscription period and will form the 
basis for the subscription in the Rights Issue.  
 
Provided that the Prospectus is approved by the 
FSA in due time, the subscription period for the 
Rights Issue will commence on 5 December 2019 
and expire on 19 December 2019 at 16:30 hours 
(CET). If the prospectus is not approved in time to 
uphold this subscription period, the subscription 
period will commence on the first trading day on 
Merkur Market following the approval and expire 
at 16:30 hours (CET) two weeks thereafter. Should 
this lead to subscription during Christmas and/or 
days close to New Year's Eve, commencement of 
the Subscription Period shall be postponed till 1st 
or 2nd whole week of January 2020. 
 
Existing shareholders will be granted tradable 
Subscription Rights giving a preferential right to 
subscribe for, and be allocated, new shares in the 
Rights Issue pursuant to Section 10-4 of the 
Norwegian Private Limited Liability Companies 
Act. Each existing shareholder will be granted one 
Subscription Right for each share registered in the 
VPS at the expiry of 4 December 2019, where three 
Subscription Rights will entitle the holder to 
subscribe for two new shares in the Company. 
Shares that are acquired until and including 2 
December 2019 will give the right to Subscription 
Rights, whereas shares that are acquired from and 
including 3 December 2019 will not give the right 
to receive Subscription Rights.  
 



Tegningsrettene vil være noterte og kunne handles 
på Merkur Market fra begynnelsen av 
tegningsperioden og til 16.30 (CET) to 
handelsdager før utløpet av tegningsperioden. 
Overtegning og tegning uten Tegningsretter vil 
være tillatt. 
 
Ut over hva som fremgår av Selskapets 
børsmeldinger frem til i dag har styret ikke 
kjennskap til hendelser som har inntruffet etter siste 
balansedag (30. juni 2019) og som er av vesentlig 
betydning for Selskapet. All informasjon av 
betydning for investorene i Fortrinnsrettsemisjonen 
vil bli inntatt og offentliggjort i Prospektet. 

The Subscription Rights will be listed and tradable 
on Merkur Market from the commencement of the 
subscription period and until 16:30 (Oslo time) two 
trading days prior to the end of the subscription 
period. Over-subscription and subscription without 
subscription rights will be permitted. 
 
Except from the information included in stock 
exchange notices until today, the Board is not 
aware of incidents having taken place after the last 
balance sheet day (30 June 2019) and which are of 
significant impact to the Company. All information 
of significance for the investors in the Rights Issue 
will be included and made public in the Prospectus. 

Forslag om vedtak knyttet til 
Fortrinnsrettsemisjonen 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 
følgende vedtak knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen: 
  
 

(i) Aksjekapitalen forhøyes med inntil 
NOK 1 063 552,50 ved utstedelse av inntil 
10 635 525 nye aksjer, hver pålydende 
NOK 0,10, med et brutto proveny på inntil 
NOK 74 448 675 millioner. 

 
(ii) Tegningskursen er NOK 7,00 per aksje. 
 
(iii) De nye aksjene tilbys Selskapets 

eksisterende aksjonærer i henhold til 
fortrinnsretten jf. aksjeloven § 10-4 (1) 
("Fortrinnsrettsemisjonen"). Aksjeeiere i 
selskapet per 2. desember 2019, som er 
registrert i selskapets aksjeeierregister i 
VPS den 4. desember 2019 
("Registreringsdatoen") vil få tildelt én 
tegningsrett per aksje registrert på 
tidspunktet hvor tre tegningsretter gir 
fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt to nye 
aksjer i Selskapet. 

 
 

Proposal on resolution related to the Rights 
Issue 

The Board proposes that the general meeting 
adopts the following resolution relating to the 
Rights Issue:  
 
(i) The share capital is increased with up to NOK 

1,063,552.50 by issuance of up to 10,635,525 
new shares, each with a nominal value of 
NOK 0.10, raising gross proceeds of up to 
NOK 74,448,675 million. 
 

(ii) The subscription price is NOK 7.00 per share. 
 

(iii) The new shares will be offered to the 
Company's existing shareholders according 
to the pre-emptive right in Section 10-4 (1) of 
the Norwegian Private Limited Liability 
Companies Act (the "Rights Issue"). 
Shareholders in the company as per 2 
December 2019 who are registered in the 
Company's shareholders' register in the VPS 
on 4 December 2019 (the "Record Date") 
shall be offered one subscription right for 
each share registered at the time where three 
subscription rights give the right to subscribe 
for and be allocated two new shares in the 
Company. 

 



 
(iv) Tegningsrettene vil være omsettelige og 

registrert i VPS. Det vil ikke bli utstedt 
tegningsretter for aksjer som eventuelt eies 
av Selskapet. Tegningsrettene kan omsettes 
fra begynnelsen av tegningsperioden, frem 
til klokken 16.30 (CET) to handelsdager før 
utløpet av tegningsperioden. Overtegning 
og tegning uten tegningsrett er tillatt. 

 
 

(v) Selskapet utarbeider for 
Fortrinnsrettsemisjonen et prospekt 
("Prospektet") som skal godkjennes av 
Finanstilsynet. Når Prospektet er godkjent 
av Finanstilsynet, er det styrets intensjon at 
det norske Finanstilsynet skal bistå ved 
grensekryssing av Prospektet til Sverige for 
bruk i det svenske markedet. På nåværende 
tidspunkt foreligger ingen andre planer for 
å få Prospektet registrert ved eller godkjent 
av noen annen utenlandsk 
prospektmyndighet. De nye aksjene kan 
ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner 
der slik tegning ikke er tillatt, eller av 
personer som ikke lovlig kan tildeles slike 
aksjer. Selskapet eller Selskapets 
representant skal ha rett (men ikke plikt) til 
å selge tegningsretter for aksjeeiere som 
etter Selskapets oppfatning ikke lovlig kan 
tegne seg for nye aksjer, enten grunnet 
begrensninger i lov eller annen regulering 
i jurisdiksjonen hvor vedkommende 
aksjeeier bor eller er statsborger, mot 
overføring av netto proveny fra salget til 
aksjeeieren. 

 
 
 

(vi) Tegningsperioden begynner 5. desember 
2019 og avsluttes den 19. desember 2019 
klokken 16.30 (CET) 
("Tegningsperioden"). Tegningsperioden 
kan ikke bli avsluttet tidligere, men styret 

(iv) The subscription rights will be tradable and 
registered in the VPS. No subscription rights 
will be issued for any shares held in treasury 
by the Company. The subscription rights shall 
be tradable from commencement of the 
subscription period and until 16:30 CET two 
trading days prior to the end of the 
subscription period. Over-subscription and 
subscription without subscription rights is 
permitted.  

 
(v) The Company is for the Rights Issue 

preparing a prospectus (the "Prospectus") 
that shall be approved by the Norwegian 
Financial Supervisory Authority 
("Norwegian FSA") in connection with the 
Rights Issue. When the Prospectus has been 
approved by the Norwegian FSA, it is the 
intention of the Board of Directors that the 
Norwegian FSA shall assist with border-
crossing the prospectus to Sweden for use in 
the Swedish market. Currently, there are no 
other plans to have the Prospectus registered 
with or approved by any other foreign 
prospectus authority. The new shares may not 
be subscribed for by investors in jurisdictions 
where such subscription is not permitted or to 
whom the new shares cannot lawfully be 
offered. The Company, or anyone appointed 
or instructed by the Company, shall have the 
right (but no obligation), for shareholders 
who in the Company's opinion are not entitled 
to subscribe for new shares due to limitations 
set out in law or other regulations in the 
jurisdiction where the shareholder is resident 
or a citizen, to sell the relevant shareholder's 
subscription rights against transfer of the net 
proceeds from the sale to the shareholder. 
 

(vi) The subscription period shall commence on 
5 December 2019 and expire at 16:30 hours 
(CET) on 19 December 2019 (the 
"Subscription Period"). The Subscription 
Period may not be shortened, but the Board 



kan forlenge tegningsperioden hvis dette 
følger av lov grunnet publisering av tillegg 
til Prospektet. Dersom Prospektet ikke er 
godkjent tidsnok for den angitte 
tegningsperioden, skal tegningsperioden 
begynne den første handelsdagen på 
Merkur Market som etterfølger 
godkjennelsen av prospektet, og avsluttes 
klokken 16.30 (CET) to uker deretter. Hvis 
dette vil føre til tegning i julen; vil oppstart 
av Tegningsperioden skyves til første eller 
andre hele uke av januar 2020. Aksjene 
tegnes på en separat tegningsblankett forut 
for utløpet av tegningsperioden.  

 
 

(vii) Tegningsbeløpet skal innbetales til 
Selskapets konto. Betaling for de nye 
aksjene skal finne sted 27. desember 2019 
eller tidligere, eller den tredje 
handelsdagen på Merkur Market etter 
utløpet av tegningsperioden dersom 
tegningsperioden er utsatt eller forlenget 
grunnet underpunkt (vi) over. Tegnere som 
har en norsk bankkonto må, og vil ved å 
signere tegningsblanketten gi en engangs 
ugjenkallelig fullmakt til å trekke 
tegningsbeløpet for de aksjene som er 
allokert til tegneren, fra en spesifisert norsk 
bankkonto. Det beløpet som skal betales, vil 
bli trukket fra den spesifiserte bankkontoen 
på eller omkring betalingsdatoen. Tegnere 
som ikke har en norsk bankkonto, må sørge 
for at endelig betaling for de nye aksjene 
som er tildelt dem, er mottatt på eller før 
betalingsdatoen. 

 
 
 

(viii) De nye aksjene skal tildeles av styret. 
Følgende tildelingskriterier skal gjelde: 
 
 

of Directors may extend the Subscription 
Period if this is required by law due to the 
publication of a supplement to the 
Prospectus. If the Prospectus is not approved 
in time to uphold this Subscription Period, the 
Subscription Period shall commence on the 
first trading day on Merkur Market following 
the approval and expire at 16:30 hours (CET) 
two weeks thereafter. Should this lead to 
subscription during Christmas, 
commencement of the Subscription Period 
shall be postponed till 1st or 2nd whole week of 
January 2020. Subscription for shares shall 
be made on a separate subscription form 
prior to the expiry of the Subscription Period. 

 
(vii) The subscription amount shall be paid to the 

Company's account. Payment for the new 
shares shall be made on or prior to 
27 December 2019, or the third trading day 
on Merkur Market after the expiry of the 
Subscription Period if the Subscription 
Period is postponed according to 
subparagraph (vi) above. Subscribers who 
have a Norwegian bank account must, and 
will by signing the subscription form, provide 
a one-time irrevocable authorization to debit 
a specified Norwegian bank account for the 
amount payable for the shares which are 
allocated to the Subscriber. The allocated 
amount will be debited from the specified 
bank account on or around the payment date. 
Subscribers who do not have a Norwegian 
bank account must ensure that payment with 
cleared funds for the new shares allocated to 
them is received on or before the payment 
date. 

 
 

(viii) The new shares shall be allocated by the 
Board. The following allocation criteria shall 
apply: 

 



a) Tildeling av aksjer til tegnere vil bli 
foretatt i samsvar med tildelte og 
ervervede tegningsretter som har blitt 
gyldig utøvet i løpet av 
tegningsperioden. Tre tegningsretter 
medfører rett til å tegne seg for og bli 
allokert to (2) nye aksjer. 

 
b) Dersom ikke alle tegningsrettene er 

gyldig utøvet, vil tegnere som har 
utøvet sin tegningsrett og som har 
overtegnet, bli tildelt aksjer i tillegg til 
dem som er tildelt på forholdsmessig 
basis, basert på antall tegningsretter 
utøvet av hver tegner. I den grad 
forholdsmessig tildeling ikke er mulig, 
vil Selskapet avgjøre tildelingen ved 
loddtrekning. 

 
 

c) Nye aksjer som ikke tildeles etter a) og 
b) over, vil bli tildelt til tegnere som 
ikke innehar tegningsretter. Styret vil 
bestrebe seg på å tildele 
forholdsmessig basert på de relevante 
tegningsbeløpene. 
 

d) Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold 
til a) til c) over, vil bli tildelt 
Garantistene, jf. Punkt (xi) under. 

 
 

(ix) De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, 
inkludert rett til utbytte, fra det tidspunkt 
kapitalforhøyelsen er registrert i 
Foretaksregisteret.  

 
 

(x) Vedtektenes § 4 endres etter 
kapitalforhøyelsen for å reflektere den nye 
aksjekapitalen og det nye antallet aksjer. 

 
 

a) Allocation of shares to Subscribers will 
be made in accordance with granted and 
acquired subscription rights which have 
been validly exercised during the 
Subscription Period. Three subscription 
rights will give the right to subscribe for 
and be allocated two (2) new shares.  
 

b) If not all subscription rights are validly 
exercised, Subscribers having exercised 
their subscription rights and who have 
over-subscribed, will be allocated 
additional new shares on a pro rata basis 
based on the number of subscription 
rights exercised by each such 
Subscriber. To the extent that pro rata 
allocation is not possible, the Company 
will determine the allocation by the 
drawing of lots. 

 
c) New shares not allocated pursuant to a) 

and b) above will be allocated to 
Subscribers not holding subscription 
rights. Allocation will be sought made on 
a pro rata basis based on the relevant 
subscription amounts. 

 
d) Any new shares not having been 

allocated on basis of item a) to c) above, 
will be allocated to the Underwriters, cf. 
item (xi) below. 

 
(ix) The new shares will carry rights in the 

Company, including the right to dividend, 
from the time of registration of the share 
capital increase with the Norwegian Register 
of Business Enterprises. 

 
(x) Section 4 of the Company's Articles of 

Association is amended to reflect the new 
share capital and the new number of shares 
following the share capital increase. 

 



(xi) Tegning i Fortrinnsrettsemisjonen er sikret 
på to ulike grunnlag. For det første har 
enkelte eksisterende aksjonærer forpliktet 
seg til å tegne, i tillegg til at enkelte 
investorer har ervervet tegningsretter i 
Fortrinnsrettsemisjonen vederlagsfritt av 
enkeltaksjonærer mot å forplikte seg til å 
tegne og betale de aksjene som 
tegningsrettene gir adgang til (de 
"Forhåndskommitterte Investorene"). 
Samlet tegningsforpliktelse for de 
Forhåndskommitterte Investorene tilsvarer 
16,1 % av Fortrinnsrettsemisjonen. For det 
annet er ytterligere 73,9 % av 
Fortrinnsrettsemisjonen garantert av 
enkelte garantister ("Garantistene"). 
Aksjer som ikke har blitt tegnet av og 
allokert til andre tegnere i 
Fortrinnsrettsemisjonen ved utløpet av 
Tegningsperioden, skal allokeres til 
Garantistene pro rata etter den innbyrdes 
størrelsen av garantien. Slike aksjer skal bli 
tegnet av Garantistene på eller før 
betalingsdato i Fortrinnsrettsemisjonen. 
Hver Garantists ansvar er begrenset oppad 
til det beløp som fremgår av kapittel 5.22 i 
prospektet, "The Underwriting". Til 
sammen er 90 % av emisjonsbeløpet 
forhåndskommittert.   

 
(xii) Selskapets kostnader knyttet til 

Fortrinnsrettsemisjonen er foreløpig 
estimert til om lag NOK 9,5 millioner, 
inkludert en provisjon på 8 % av det beløp 
det er garantert for, jf. punkt (xi) over. 
 

 

 
 

(xi) Subscription in the Rights Issue has been 
secured on two different legal basis. First, 
certain existing shareholders have entered 
into subscription commitments coupled with 
certain investors who have acquired 
subscription rights in the Rights Issue without 
consideration against committing to 
subscribe for and pay the shares which the 
subscription rights entitle to (the "Pre-
committing Investors"). Total subscription 
commitments from the Pre-committing 
Investors amount to 16.1% of the Rights 
Issue. Second, an additional 73.9% of the 
Rights Issue has been underwritten by certain 
underwriters (the "Underwriters"). Shares 
which have not been subscribed for and 
allocated to other subscribers in the Rights 
Issue at the expiry of the Subscription Period, 
shall be allocated to the Underwriters pro 
rata to their commitments (internally). Such 
shares shall be subscribed for by the 
Underwriters on or after payment date for the 
Rights Issue. Each Underwriter's 
responsibility is limited upwards to the 
amount having been included in chapter 5.22 
in the Prospectus, "The Underwriting". In 
total, 90% of the Rights Issue has been pre-
committed.  

 
 
(xii) The costs payable by the Company in 

connection with the Rights Issue are 
provisionally estimated to be approximately 
NOK 9.5 million, including a commission of 
8% of the amount covered by the guarantees, 
cf. item (xi) above. 

Separat signaturside følger. Separate signature page follows. 
 
 
 
 
  



På vcgne av styret i/ On behalf of the board of directors of
Zwipc AS

/L Dt
Jörgen Lantto

(styreleder/chair)




