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Til Aksjonærene i  
Goodtech ASA 
 
 
 
 
 
  Dato: 
  15. mai 2012 
 
 
 
Kjære aksjonær, 
 
Goodtech ASA tilbyr å kjøpe små aksjeposter uten omkostninger for selger 
 
Du har mottatt dette brevet fordi du er aksjonær i Goodtech ASA (”Goodtech” eller ”Selskapet”) og 
eier inntil 50 aksjer. Til orientering ble det gjennomført en spleis av Selskapets aksjer i forholdet 10:1 
den 4. mai 2012, besluttet av Selskapets generalforsamling 25. april 2012. 
 
Styret i Goodtech ("Styret") ønsker å redusere kostnadene forbundet med administrasjonen av 
Selskapets aksjonærbase. Samtidig ønsker Styret å gi aksjonærer hvis aksjepost har lav verdi en 
mulighet til å selge sine aksjer kostnadsfritt. 
 
På denne bakgrunn tilbyr Selskapet å kjøpe Goodtech-aksjer fra alle aksjonærer som eier inntil 50 
aksjer – uten omkostninger for aksjonæren ("Tilbudet"). 
 
Den tilbudte kjøpsprisen er 15 norske kroner ("NOK") pr. aksje (siste omsatte kurs 10. mai 2012). 
 
Tilbudet gjelder fra 15. mai 2012 til 5. juni 2012 kl 17:30 norsk tid. Dersom du innen denne fristen 
aksepterer Tilbudet (ved å sende vedlagte akseptformular til Nordea), vil du omkostningsfritt motta 
hele kjøpesummen for aksjene dine. 
 
Vedlagte brev gir mer informasjon om Tilbudet, og har blitt sendt til alle aksjonærer med kjent adresse 
som eide inntil 50 aksjer i henhold til oppdatert aksjebok pr. 10. mai 2012.  
 
Kontant oppgjør til de som aksepterer Tilbudet er forventet å finne sted rundt 11. juni 2012. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Goodtech ASA 
 
 
 
Vidar Låte 
Konsernsjef 

 



 
 

 
Til aksjonærer som eier inntil 50 aksjer i Goodtech ASA 
 
Tilbud fra Goodtech ASA om å kjøpe små aksjeposter til NOK 15 pr. aksje 
 
Generell informasjon om Tilbudet 
Styret i Goodtech tilbyr herved å kjøpe de aksjene i Goodtech som eies av aksjonærer som eier inntil 50 aksjer. 
Aksjonærene som aksepterer Tilbudet vil kunne selge sine aksjer uten omkostninger. 
 

Tilbudet er begrunnet i Styrets ønske om å gi aksjonærer med små aksjeposter en mulighet til å realisere sine aksjer på en 
kostnadseffektiv måte, samt å redusere Goodtechs kostnader forbundet med administrasjonen av Selskapets aksjonærbase. 
 

Vedlagte akseptformular viser antall aksjer du eide i Goodtech pr. 10. mai 2012. Siste oppdaterte aksjebok er brukt som 
grunnlag.  Hvis du ønsker å akseptere Tilbudet, må alle dine aksjer i Goodtech omfattes. Tilbudet tillater ikke en delvis 
aksept. 
 

Tilbudspris og tilbudsperiode 
Tilbudsprisen er NOK 15 pr. aksje, tilsvarende siste omsatte kurs pr. 10. mai 2012. Akseptperioden løper fra 15. mai 2012 
til 5. juni 2012. For å akseptere Tilbudet må vedlagte akseptformular fylles ut, signeres og returneres til Nordea per faks 
eller post som angitt i akseptformularet. Akseptformularet må være mottatt av Nordea før kl. 17:30 norsk tid den 5. juni 
2012. 
 

Oppgjør 
Dersom du aksepterer Tilbudet vil dine aksjer overføres til Goodtech og den totale kjøpesummen overføres til den 
bankkonto som er registrert som din utbyttekonto i VPS eller annen bankkonto som angitt på akseptformularet. Oppgjør 
forventes å finne sted rundt 11. juni 2012. Hvis det ikke er registrert noen utbyttekonto i VPS og ingen bankkonto er angitt 
i akseptformularet, vil betalingen til aksjonærer bosatt i Norge sendes med bankgiro, og med sjekk til aksjonærer utenfor 
Norge. 
 

Det vil ikke utbetales rentekompensasjon for perioden fra Tilbudet aksepteres til oppgjør skjer. 
 

Forhåndsvarsel – mulig tvangsinnløsning  
I henhold til allmennaksjeloven § 4-24 kan et allmennaksjeselskap søke Nærings- og handelsdepartementet om tillatelse til 
å gjennomføre tvangsinnløsning av aksjer eiet av aksjonærer hvis aksjer har en samlet verdi som ikke overstiger NOK 500. 
Styret i Goodtech har til hensikt å søke Nærings- og Handelsdepartementet om tillatelse til å gjennomføre slik 
tvangsinnløsning umiddelbart etter at Tilbudet er gjennomført. Aksjonærer som eier aksjer med en samlet verdi lik NOK 
500 eller mindre og som ikke aksepterer dette Tilbudet vil derfor kunne risikere å få sine aksjer tvangsinnløst. Aksjonærer 
som før tidspunktet for en eventuell tvangsinnløsning har økt sitt aksjeinnehav til mer enn NOK 500 i samlet verdi, vil ikke 
kunne tvangsinnløses. 
 

Dersom du ikke ønsker å akseptere Tilbudet og eier aksjer med en verdi under NOK 500, oppfordres du derfor til å øke ditt 
aksjeinnehav til mer enn samlet verdi NOK 500. 
 

Da departementets vedtak vil være et forvaltningsvedtak regulert av forvaltningsloven, er dette Tilbudet å anse som et 
forhåndsvarsel etter forvaltningslovens § 16 til aksjonærene som vil omfattes av en mulig tvangsinnløsning. 
 

Ytterligere informasjon 
Goodtech hadde pr. 10. mai ca. 1.810 aksjonærer hvorav ca. 650 eide inntil 50 aksjer. Tilbudet er ikke et frivillig tilbud iht. 
verdipapirhandelloven kapittel 6 og omfatter kun disse aksjene, som samlet tilsvarer ca. 0,02 % av Selskapets aksjer. 
Aksjonærer som er representert i styret er ikke berørt av Tilbudet. 
 
Distribusjon av dette dokumentet eller eventuelle separate dokumenter som inneholder en oppsummering av 
Tilbudet og fremsettelsen av dette kan, i enkelte jurisdiksjoner, være begrenset ved lov. Personer som får dette 
dokumentet i hende er pålagt å informere seg om og overholde alle slike begrensninger. Unnlatelse av å overholde 
disse begrensningene kan utgjøre et brudd på verdipapirreglene i den enkelte jurisdiksjon. 
 
Hvis du har ytterligere spørsmål, vennligst kontakt Nordea på +47 22 48 62 62. 



 

*) Vennligst legg ved fullmakt eller firmaattest dersom akseptformularet er signert i henhold til fullmakt 

 

 
AKSEPTFORMULAR 

 
 
Returneres til: 
Nordea 
P.O. Box 1166 Sentrum,  
0107 Oslo, Norge 
Tlf: +47 22 48 62 62 
Faks: +47 22 48 63 49 

 Tall i følge aksjonærregister i Goodtech pr. 10. mai 2012 

VPS-konto: Antall aksjer: Bankkonto Registrerte rettigheter (ja/nei): 

    

 
Styret i Goodtech ASA (“Goodtech”) har tilbudt å kjøpe Goodtech-aksjer eiet av aksjonærer som eier inntil 50 aksjer. 
Tilbudsprisen er 15 norske kroner ("NOK") pr. aksje. Øvrige vilkår og betingelser for tilbudet fremgår av tilbudsbrevet datert 
15. mai 2012 (“Tilbudsbrevet”) (“Tilbudet”). 

Vennligst returner dette akseptformularet til adressen eller faksnummeret angitt ovenfor dersom du ønsker å akseptere Tilbudet. 
Akseptformularet må være mottatt av Nordea pr. faks eller post senest kl. 17:30 norsk tid den 5. juni 2012. Aksjonærer med 
aksjer i Goodtech fordelt på flere VPS-konti vil motta akseptformular for hver konto. Samtlige tilsendte akseptformular må 
utfylles og returneres innen akseptfristen. 

Aksjonærer bosatt utenfor Norge oppfordres til å undersøke lokal lovgivning. Den enkelte aksjonær som ønsker å akseptere 
Tilbudet er selv ansvarlig for å påse at relevante bestemmelser under gjeldende jurisdiksjon er oppfylt.  

Tilbudet og akseptformularet reguleres av og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Eventuelle tvister som oppstår i 
forbindelse med Tilbudet/akseptformularet, er underlagt norske domstoler med Oslo tingrett som eksklusivt verneting. 

1. Jeg/Vi har mottatt og lest Tilbudsbrevet og aksepterer herved Selskapets tilbud om å kjøpe alle mine/våre aksjer i Selskapet for 
NOK 15 pr. aksje på de vilkår som fremgår av Tilbudsbrevet. 

2. Jeg/vi bekrefter at dette akseptformularet skal anses å omfatte alle mine aksjer i Goodtech (maksimum 50 aksjer) som er registrert på 
min/vår VPS konto (”Tilbudsaksjene”). Dersom antall aksjer angitt ovenfor skulle være uoverensstemmende med antall aksjer 
registrert på min VPS konto, skal min aksept anses å gjelde alle aksjene i Goodtech som er registrert på min/vår VPS-konto, forutsatt 
at totalt antall registrerte aksjer ikke overstiger 50 aksjer. 

3. Jeg/Vi aksepterer at oppgjør i norske kroner overføres ved godskriving til min/vår bankkonto som er registrert som utbyttekonto på 
min/vår VPS-konto, eller til en annen norsk bankkonto som angitt under. Hvis det ikke er registrert noen utbyttekonto i VPS og ingen 
norsk bankkonto er angitt nedenfor, skal kjøpesummen utbetales med bankgiro, eller med sjekk til land utenfor Norge. 

4. Goodtech dekker direkte transaksjonsomkostninger i VPS i forbindelse med min/vår aksept av Tilbudet. 

5. Jeg/Vi aksepterer at jeg/vi ikke kan selge, pantsette eller på annen måte disponere over, belaste, hindre eller overføre Tilbudsaksjene 
fra datoen angitt under og frem til oppgjør har funnet sted i henhold til Tilbudsbrevet. 

6. Tilbudsaksjene overføres uten heftelser eller lignende pant eller sikkerhet. Jeg/Vi anerkjenner at denne aksepten kun anses som gyldig 
hvis eventuelle rettighetshavere (angitt med "ja" ovenfor) har gitt sitt skriftlige samtykke på dette akseptformularet til at 
Tilbudsaksjene kan overføres til Goodtech uten heftelser. 

7. Jeg/Vi gir Nordea ugjenkallelig fullmakt til å overføre Tilbudsaksjene fra min/vår VPS-konto til Goodtechs VPS-konto i forbindelse 
med utbetaling av kjøpesummen i henhold til Tilbudsbrevet, og for øvrig gjøre det som er nødvendig for gjennomføringen av Tilbudet. 

Hvis du ønsker at kjøpesummen overføres til en annen konto enn utbyttekontoen registrert i VPS, vennligst angi slik konto nedenfor. For utenlandske bankkonti 
må SWIFT og IBAN angis. 

Bankkontonummer:  

 
Jeg/Vi bekrefter at jeg/vi signerer dette akseptformularet som aksjonær eller på vegne av aksjonær i henhold til 
nødvendig fullmakt og at signaturen er bindende for aksjonæren. 
 
 
 

Sted  Dato  Navn  Signatur* 
 
Rettighetshaver: 
Som rettighetshaver gir jeg herved mitt samtykke til overføring av Tilbudsaksjene uten heftelser til Goodtech. 
 
 
 

Sted  Dato  Navn  Signatur* 
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