
 

 

NORDIC NANOVECTOR ASA  

FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN EKSTRAORDINÆRE 

GENERALFORSAMLINGEN I NORDIC NANOVECTOR ASA 1. DESEMBER 2022 

 

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

Styret foreslår at en person som er tilstede på generalforsamlingen 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 transaksjonsavtale 

Det vises til børsmelding 9. november 2022 om at Selskapet har inngått avtale 

("Avtalen") om kjøp av 100 % av aksjene i APIM Therapeutics AS ("Transaksjonen"). 

Kjøpet skal gjøres opp ved motregning av et gjeldsbrev ved utstedelse av nye aksjer i 

Selskapet. Det vises for øvrig til presentasjonen vedrørende Transaksjonen som er 

publisert på Selskapets hjemmeside hvor de nærmere betingelsene for Transaksjonen og 

det sammenslåtte konsernet presenteres. 

 

Som ledd i gjennomføringen av Transaksjonen må det treffes beslutninger som angitt i 

sak 4-6 på agendaen. 

 

Avtalen innebærer blant annet at dagens aksjonærer i Selskapet blir utvannet til å inneha 

ca. 24 % av Selskapets aksjer etter sammenslåingen. 

 

Da Avtalen vil innebære en utvidelse av Selskapets virksomhetsområde og styret har 

foreslått en justering av vedtektsfestet formål, fremlegger styret Avtalen og 

Transaksjonen for generalforsamlingens godkjennelse. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

Avtalen vedrørende kjøp av aksjer i APIM Therapeutics AS godkjennes. 

Sak 4 Godkjennelse av kapitalforhøyelse 

Det vises til redegjørelsen under sak 3.  

 

Sakkyndig redegjørelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6 vedrørende 

utstedelse av aksjer ved motregning i Transaksjonen er publisert på Selskapets 

hjemmeside. 

 

Etter slutten av regnskapsåret 2021 har Selskapet kunngjort avvikling av sin fase 2b-

klinisk studie av Betalutin, samt reorganiseringer relatert til dette. Ytterligere informasjon 

om disse sakene er offentliggjort og det vises til presentasjonen vedrørende 

Transaksjonen og børsmeldinger som er publisert på Selskapets ticker på 

www.newsweb.no.  

 

Bortsett fra forholdene nevnt ovenfor og Avtalen som beskrevet under sak 3 er styret 

ikke kjent med hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter 

siste balansedag. 

 

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021 er tilgjengelige på Selskapets 

nettside www.nordicnanovector.com og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor. 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

http://www.newsweb.no/
http://www.nordicnanovector.com/


 

 

Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1, på følgende 

vilkår: 

 

1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 74 407 041,80 ved utstedelse av 

372 035 209 nye aksjer.  

2. De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 0.20. 

3. Tegningskursen er NOK 1.32769 per aksje. Det samlede tegningsbeløpet for 

de nye aksjene er NOK 493 947 426,64, hvorav NOK 74 407 041,80 utgjør 

pålydende og NOK 419 540 384,84 utgjør overkurs. 

4. Aksjene kan tegnes av de personer og med de beløp som er angitt i vedlegg 

3. Overtegning er ikke tillatt. 

5. Aksjene skal tegnes på separat tegningsblankett senest 31. desember 2022.  

6. Betaling for aksjene skal gjøres opp ved motregning ved at investorenes 

krav mot Selskapet i henhold til gjeldsbrev utstedt ved gjennomføring av 

transaksjonsavtale av 2. november 2022 motregnes på krone-for-krone 

basis mot Selskapets krav på innskuddet, jf. allmennaksjeloven § 10-2 (1). 

Motregningen skal anses gjennomført ved tegningen av aksjene.  

7. Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet 

for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 

8. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 500 000. Det har påløpt 

ekstra kostnader i forbindelse med den strategiske prosessen frem mot 

avtalen om kjøp av aksjer i APIM Therapeutics AS. 

9. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i 

Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt 

antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. 

10. Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar 

med styrets forslag under sak 3, 5 og 6 på agendaen.  

Sak 5 Endring av formålsbestemmelse 

Det vises til redegjørelsen under sak 3. Med bakgrunn i at Transaksjonen innebærer en 

utvidelse av Selskapets virksomhet, foreslår styret at generalforsamlingen fatter vedtak 

om å endre vedtektene for å reflektere denne endringen.  

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

Vedtektene § 3 endres til å lyde slik: 

 

"Selskapets formål er utvikling og kommersialisering av innovative legemidler rettet mot 

kreftindikasjoner med høyt udekket medisinsk behov, herunder ethvert medisinsk 

produkt og utstyr, og å drive virksomhet relatert eller tilknyttet til dette." 

 

Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets 

forslag til vedtak under sak 3, 4 og 6 på agendaen. Denne endringen av vedtektene skal 

tre i kraft ved gjennomføring av Transaksjonen. 

Sak 6 Valg av nytt styre 

Det vises til redegjørelsen over til sak 3.  

 

I henhold til Avtalen skal det velges et nytt styre i Selskapet, bestående av (i) Jan 

Hendrik Egberts (styrets leder), (ii) Malene Brondberg (medlem), (iii) Erlend Skagseth 

(medlem), (iv) Gökhan Batur (medlem) og (iv) et styremedlem som vil foreslås. Leder av 

valgkomiteen i Nordic Nanovector er informert om Avtalen og det forventes at 

valgkomiteen vil vurdere styrets sammensetning i forbindelse med neste ordinære 

generalforsamling i Selskapet etter gjennomføring av Transaksjonen. 

 



 

 

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: 

 

Joanna Horobin og Karin Meyer fratrer som styremedlemmer. Malene Brondberg, Erlend 

Skagseth, Gökhan Batur og [navn] velges som nye styremedlemmer for en periode frem 

til ordinær generalforsamling 2023. 

 

Styret består dermed av: 

 

• Jan Hendrik Egberts (styrets leder) 

• Malene Brondberg (medlem) 

• Erlend Skagseth (medlem) 

• Gökhan Batur (medlem)  

• [navn] (medlem 

 

Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets 

forslag til vedtak under sak 3, 4 og 5 på agendaen. Valget av nytt styre vil tre i kraft ved 

gjennomføring av Transaksjonen. 

Sak 7 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opp til 20% for 

angitte formål1 

Det vises til redegjørelsen over til sak 3.  

 

Med bakgrunn i at aksjekapitalen økes i henhold til sak 4 ovenfor, har styret foreslått at 

generalforsamlingen utsteder en styrefullmakt for kapitalforhøyelse. Styrefullmakten 

erstatter den styrefullmakt som ble vedtatt av Selskapets ordinære generalforsamling 28. 

april 2022 og vil representere 20 % av aksjekapitalen i Selskapet etter gjennomføring av 

kapitalforhøyelsen foreslått under sak 4 på agendaen.  

 

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. 

 

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 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 19,526,478. 

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. 

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. 

 
1 Selmer NTD: Må diskuteres hvorvidt det bør foreslås en separat fullmakt for incentivprogrammer. 



 

 

Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets 

forslag til vedtak under sak 3, 4, 5 og 6 på agendaen.  

 

*** 


