
 

 

NORDIC NANOVECTOR ASA  

FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN I 

NORDIC NANOVECTOR ASA 28. APRIL 2022 

 

Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen 

 

Styret foreslår at Jan Hendrik Egberts velges som møteleder, og at en tilstedeværende 

person blir valgt til å medundertegne protokollen. 

Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

Sak 3 Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic 

Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2021, herunder 

disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse 

for foretaksstyring 

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet er inntatt 

i Selskapets årsrapport for 2021 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. Redegjørelsen for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten.  

Sak 4 Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønnsrapport 

Styret har utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer 

("Lederlønnsrapporten") som er gjennomgått av Selskapets revisor, jf. 
allmennaksjeloven § 6-16b. Generalforsamlingen skal behandle Lederlønnsrapporten i 

henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning. 

 

Lederlønnsrapporten vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside 

www.nordicnanovector.com. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet 

fra avstemningen protokollføres fra generalforsamlingen. 

Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse 

 

Det foreslås at revisjonsgodtgjørelse til Ernst & Young AS for 2021 på NOK 330 000 eks. 

mva. godkjennes. 

 

For informasjon om andre honorarer til Selskapets revisor vises det til note 3.7 til 

årsregnskapet inntatt på side 66 i Selskapets årsrapport for 2021. 

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder 

godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer) 

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets 

hjemmeside www.nordicnanovector.com og til denne innkallingens punkt 9 om fullmakt 

til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til godtgjørelse til styret. 

 

Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer  

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets 

hjemmeside www.nordicnanovector.com. 
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Sak 8 Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter i forbindelse med 

PSU-program 

Siden slutten av 2017 har Selskapet tildelt sine ansatte ca. 3,8 millioner PSUer. Ca. 1,4 

millioner av disse PSUer er allerede bortfalt fordi ansatte har sluttet eller at 

opptjeningsvilkår ikke er nådd. Dersom samtlige gjenværende opptjeningsvilkår nås vil 

de gjenværende PSUer kunne medføre ca. 2% utvanning av dagens aksjekapital. 

 

For å sikre oppfyllelse av Selskapets forpliktelser under Selskapets langsiktige 

aksjebaserte incentivprogram foreslår styret at det skal utstedes frittstående 

tegningsretter til Selskapets ledende ansatte og nøkkelpersoner som tildeles PSUer etter 

at styret har fått fullmakt til dette i henhold til punkt 4 ovenfor.  

 

1. Det utstedes minimum 10 000 og maksimum 1 500 000 frittstående 

tegningsretter. 

2. Hver tegningsrett gir, på de vilkår som er inntatt nedenfor, rett til utstedelse av 

én aksje pålydende NOK 0,20 i selskapet. 

3. De frittstående tegningsrettene kan tegnes av ansatte som er tildelt PSUer i 

henhold til Selskapets langsiktige aksjebaserte incentivprogram etter styrets 

beslutning i perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 frem til den 

ordinære generalforsamlingen i 2023 ("Perioden"). De ansatte vil ha rett til å 

tegne én frittstående tegningsrett for hver PSU de er tildelt i Perioden. 

Eksisterende aksjeeiere skal ikke ha fortrinnsrett til tegning av de frittstående 

tegningsrettene etter reglene i allmennaksjeloven § 11-13, jf. §§ 10-4 og 10-5. 

4. Tegningsperioden for de frittstående tegningsrettene løper fra 1. februar 2023 og 

frem til 30. mars 2023. De frittstående tegningsrettene skal tegnes i et eget 

tegningsskjema.  

5. Det skal ikke betales vederlag for utstedelsen av de frittstående tegningsrettene. 

6. Tegningskursen for aksjer utstedt med grunnlag i de frittstående tegningsrettene 

skal være lik pålydende, NOK 0,20 per aksje. 

7. Innehaver kan bare benytte de frittstående tegningsrettene til å tegne aksjer som 

innehaver har rett til å tegne i henhold til PSUer tildelt i Perioden, likevel slik at 

ingen frittstående tegningsrett kan innløses i aksjer senere enn fem år etter 

datoen for denne generalforsamlingen. 

8. Innehaveren av frittstående tegningsretter skal ikke ha rettigheter som aksjeeier 

ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved beslutning 

om utstedelse av tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller 

omdanning, med unntak for aksjer som er utstedt og fullt innbetalt av 

innehaveren av tegningsretten. Ved endring i Selskapets aksjekapital, som 

aksjesplitt, spleis eller andre kapitalhandlinger som fremgår av PSU-avtalene, skal 

vilkårene for tegningsrettene (tegningskurs og/eller antall aksjer som utstedes 

ved utøvelse) justeres slik det fremgår av PSU-avtalene. 

9. Aksjer utstedt på grunnlag av frittstående tegningsretter gir rett til utbytte som er 

vedtatt etter den dato da aksjen ble utstedt. 

10. Som del av det langsiktige aksjebaserte incentivprogrammet kan de frittstående 

tegningsrettene ikke overdras. Utestående frittstående tegningsretter bortfaller 

dersom vilkårene for å utøve dem ikke oppfylles. 

Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til 

utøvelse av RSUer 

Styret har behov for en styrefullmakt til å utstede aksjer for å kunne oppfylle Selskapets 

forpliktelser i henhold til Selskapets RSU program for styremedlemmer, som er nærmere 



 

 

beskrevet på side 89 i Selskapets årsrapport for 2021. Selskapets årsrapport er 

tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com. 

 

Det foreslås at styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 50 000. 

 

Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehaverne av RSUer foreslås det at 

styret gis adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye 

aksjer. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til, i en eller flere 

omganger, å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 50 000. 

2. Fullmakten kan bare benyttes til utstedelse av aksjer til Selskapets 

styremedlemmer ved utøvelse av tildelte RSUer. 

3. Fullmakten gjelder i to år fra datoen for dette vedtaket. 

4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan 

fravikes. 

5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn 

penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2. 

6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven 

§ 13-5. 

7. Denne fullmakten erstatter fullmakten som ble gitt for det samme formålet i den 

ordinære generalforsamlingen i 2021, fra det tidspunkt denne nye fullmakten er 

registrert i Foretaksregisteret. 

Sak 10 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opp til 20% for 

andre angitte formål 

For å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller liknende 

disposisjoner eller generelt for å kunne styrke Selskapets egenkapital foreslår styret at 

det får en fullmakt til å utstede nye aksjer for disse formålene. 

 
Spesielt fremheves det at Nordic Nanovector nå er i en sen utviklingsfase av sin 

produktkandidat Betalutin, og at Selskapet forbereder seg på å være klar til å bygge en 

kommersiell organisasjon for å lansere Betalutin på ett eller flere markeder, dersom de 

kliniske dataene som skal rapporteres, støtter en søknad om markedsføringstillatelse. 

Det vil være viktig for Nordic Nanovector å kunne handle på en fleksibel måte for å dekke 

behovet for økonomiske ressurser i denne viktige fasen av Selskapets utvikling. 

 

Det kan være i Selskapets og aksjonærenes interesse å gjennomføre emisjoner rettet 

mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmoder derfor om at 

fullmakten gir styret adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett. 

 

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets 

aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 4 641 412. 

2. Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, generelle 

forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering av 

oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler herunder for utstedelse 

av vederlagsaksjer i forbindelse med overnevnte transaksjoner. 
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3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel 

ikke lenger enn til 30. juni 2023. 

4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan 

fravikes. 

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler 

enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser mv, jf. 

allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til 

allmennaksjeloven § 13-5. 

Sak 11 Valg av styremedlemmer  

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets 

hjemmeside: www.nordicnanovector.com.  

Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen 

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets 

hjemmeside: www.nordicnanovector.com. 
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