
INDUCT AS – TEGNINGSBLANKETT / SUBSCRIPTION FORM 

Tegnerens navn/ 

Subscriber’s name: 

 Tegningsfrist/ 

Deadline for subscription: 

18. juli 2019/ 18 July 2019 

Adresse/ 

Address: 

 Oppgjørsfrist/ 

Payment date: 

25. juli 2019/ 25 July 2019 

Fødselsnummer/ national identity 

number or Foretaksnummer/ 

Reg. bus. no.: 

   

Antall tegningsretter / Number of 

subscription rights: 

 

 

Antall aksjer inkludert overtegning/ 

Number of shares, including over-

subcription: 

(A number of warrants corresponding to 

allocated shares will be granted free of 

charge) 

 

Tegningskurs pr. aksje/ 

Subscription price per share: 

 Samlet tegningsbeløp/ 

Aggregate subscription amount: 

Bank account for payment: 

8101.3355770 

NOK___________ 

(Number of shares x subscription 

price) 

Antall frittstående tegningsretter/ 

Number of subscription rights: 

 Tegnerens VPS-konto/ Subscriber's VPS 

account: 

 

 

SAMTLIGE BLANKE FELTER OVER MÅ FYLLES INN FØR INNSENDELSE AV 

TEGNINGSDOKUMENTET 

Den enkelte tegner bekrefter ved underskrift på denne blankett å ha lest og 

forstått de vilkår som gjelder for tegning av aksjer i Induct AS. 

 

Korrekt utfylte tegningsblanketter må være mottatt av Åge Muren per post 

eller e-post ikke senere enn kl. 16.00 på den siste dag av tegningsperioden på 

følgende adresse:  

Induct AS  

Att. Åge Muren 

Nedre vollgate 3, 0158 Oslo 

age.muren@inductsoftware.com 

 

Selskapet [og Oppgjørsagenten] kan se bort i fra enhver tegningsblankett 

som er mottatt etter utløpet av tegningsperioden.  

 

Undertegnede tegner herved i henhold til ovenstående aksjer i Induct AS 

som angitt innledningsvis.  

 

 

 

ALL BLANK SPACES ABOVE MUST BE COMPLETED PRIOR TO SUBMISSION 

OF THIS SUBSCRIPTION DOCUMENT 

Each subscriber declares by its signature on this form to have understood the 

terms applicable for subscription of shares Induct AS. 

 

A correctly completed subscription form must be received by [Åge Muren] no 

later than 16.00 on the last day of the application period at the following 

address by means of post or e-mail:, 

Induct AS  

Att. Åge Muren 

Nedre vollgate 3, 0158 Oslo 

age.muren@inductsoftware.com 

 

The Company [and the Settlement Agent] may disregard any subscription 

forms received after the end of the offering period.  

 

The undersigned hereby and in accordance with the above subscribe for 

shares in Induct AS as given account for introductorily.  

  __________________________ 

Name in block letters: 

Date: 

Place: 

Hvis tegneren er et selskap eller tegner etter fullmakt må nylig firmaattest eller kopi av fullmakten vedlegges tegningen. 

If the subscriber is a company or subscribes by power-of-attorney, a recent certificate of registration or a copy of the power-of-attorney be enclosed to the 

subscription   

 

mailto:age.muren@inductsoftware.com
mailto:age.muren@inductsoftware.com


 
 In case of discrepancy between the English and Norwegian 

version, the Norwegian version shall prevail. 

 

TEGNINGSDOKUMENT I FORBINDELSE MED 

UTSTEDELSE AV AKSJER OG TEGNINGSRETTER I 

INDUCT AS 

("SELSKAPET") 

I ekstraordinær generalforsamling den 28. juni 

2019 fattet generalforsamlingen følgende 

beslutninger:   

1. Aksjekapitalen økes med minimum NOK 

20.000 og maksimum NOK 38.000 ved 

utstedelse av minimum 200.000 nye 

aksjer og maksimum 380.000 nye aksjer, 

hver pålydende NOK 0,10; 

2. Selskapets aksjonærer per 1. juli 2019, 

som registrert i VPS den 3. juli 2019 

("Registreringsdatoen") ("Kvalifiserte 

Aksjonærer") skal motta ikke-omsettelige 

tegningsretter til å tegne og bli tildelt nye 

aksjer i fortrinnsrettsemisjonen; 

3. Samtlige Kvalifiserte Aksjonærer skal 

motta 0,036 ikke-omsettelige 

tegningsretter for hver enkelt aksje den 

Kvalifiserte Aksjonæren er registrert som 

eier av per Registreringsdatoen. Tildelte 

tegningsretter vil rundes ned til nærmeste 

hele antall tegningsretter. Hver 

tegningsrett gir rett til å tegne en (1) ny 

aksje; 

4. Overtegning vil tillates, men tegning uten 

tegningsretter godtas ikke;  

5. Styret skal tildele de nye aksjene. 

Følgende kriterier skal gjelde for 

tildelingen; 

  

SUBSCRIPTION FORM FOR ISSUANCE OF SHARES 

AND WARRANTS IN  

INDUCT AS 

(THE "COMPANY") 

 

In an extraordinary general meeting on 28 June 

2019, the general meeting made the following 

resolutions:  

1. The share capital is increased with a 

minimum NOK 20,000 and maximum of 

NOK 38,000 through issue of minimum 

200,000 new shares and maximum 380,000 

new shares, each with a par value of NOK 

0.10. 

2. The Company’s shareholders as of 1 July 

2019, as registered in the VPS on 3 July 

2019 (the "Record Date"), (the "Eligible 

Shareholders"), shall receive non-

transferable rights to subscribe for, and be 

allocated, the new shares in the rights issue; 

3. Each Eligible Shareholder shall receive a 

0.036 non-transferable subscription rights 

for each share registered as held by such 

Eligible Shareholder as per the Record Date. 

Allocated subscription rights will be rounded 

down to the nearest whole subscription 

right. Each right gives the right to subscribe 

for and be allocated one (1) new share; 

4. Oversubscription will be permitted, however 

subscription without subscription rights will 

not be allowed; 

5. Allocation of new shares shall be made by 

the board of directors. The following 

allocation criteria shall apply: 



(a) Tegnerne vil tildeles aksjer på 

bakgrunn av tildelte og ervervete 

tegningsretter som er gyldig utøvet i 

tegningsperioden. Hver tegningsrett 

vil gi rett til å tegne en (1) ny aksje; 

(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, basert på antallet utøvede 

tegningsretter av tegneren. I tilfelle 

pro-rata tildeling ikke lar seg 

gjennomføre, vil Selskapet avgjøre 

tildelingen ved loddtrekning, og 

(c) Dersom samtlige tilbudte aksjer ikke er 

tegnet i henhold til (a) – (b) over, vil 

inntil 20 000 nye aksjer tegnes av NPP 

Capital AS. 

6. Tegningskursen skal være NOK 5 per 

aksje. Oppgjør for de nye aksjene skal 

gjøres opp ved kontant oppgjør; 

7. Tegningsperioden skal starte den 4. juli 

2019 kl. 09:00 (CET) og avsluttes den 18. 

juli 2019 kl. 16:30 (CET); 

8. Oppgjør for de nye aksjene skal senest 

skje den 25. juli 2019 til Selskapets 

bankkonto i Danske Bank med kontonr. 

8101.3355.770. Pengene er disponible for 

Selskapet straks de er på konto og før 

endelig registrering av kapitalforhøyelsen 

i Foretaksregisteret; 

9. 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; 

10. Vedtektenes § 4 endres i samsvar med 

ovenstående; og 

11. De anslåtte utgifter ved 

kapitalforhøyelsen utgjør NOK 50 000. 

 

 

 

 

 

(a) Allocation will be made to subscribers on 

the basis of granted subscription rights 

which have been validly exercised during 

the subscription period. Each 

subscription right will give the right to 

subscribe for and be allocated one (1) 

new share, 

(b) If not all subscription rights are validly 

exercised in the subscription period, 

subscribers having exercised their 

subscription rights and who have over-

subscribed will have the right to be 

allocated remaining new shares on a pro 

rata basis based on the number of 

subscription rights exercised by the 

subscriber. If a pro rata allocation is not 

possible, the Company will determine 

the allocation by lot drawing. 

(c) If less than all offered shares have been 

subscribed for in accordance with (a)-(b) 

above, up to 20,000 shares will be 

subscribed for by NPP Capital AS. 

6. The subscription price shall be NOK 5 per 

share. The subscription amount for the new 

shares shall be settled by cash payment; 

7. The subscription period shall commence on 

4 July 2019 at 09:00 hours (CET) and ends 

on 18 July 2019 at 16:00 hours (CET).  

8. The due date for payment of the new shares 

is 25 July 2019 2019, to be made to the 

Company's bank account in Danske Bank 

with account no. 8101.3355.770. The funds 

are available for the Company as soon as 

they are on the Company's bank account 

and before final registration of the share 

capital in the Norwegian Register of 

Business Enterprises; 

9. The new shares shall rank pari passu with 

the existing shares and carry full 

shareholder rights in the Company, 

including the right to dividends, from the 

date of registration of the share capital in 

the Norwegian Register of Business 

Enterprises; 

10. Section 4 of the Company's articles of 

association is amended accordingly; and 



 

 

 
Og:  

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 generalforsamling. 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 

capital increase are NOK 50,000. 

 

 

and:  

1. The Company will issue a minimum of 

200,000 and 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 Issue. The 

preferential right o the shareholders cf. the 

Companies Act §11-13(1) is consequently 

deviated from.   

3. The Warrants will be subscribed for on 

subscription forms by 28 July 2019. 

4. The Warrants will 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 NPP 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 capital, 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.  



9. 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. 

10. Gjennomføringen av utstedelse av 

Frittstående Tegningsretter forutsetter at 

generalforsamlingen fatter styrets forslag 

til vedtak om kapitalforhøyelse inntatt i 

sak 10. 

 
 

9. 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.  

10. The completion of the share capital increase 

is conditional upon the general meeting 

approving the board's proposal for a rights 

issue as set out in item 10.  

 
 

 

 

 

 

 

 


