Innkalling til
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORTEL AS
(org. nr. 922 425 442)

Det avholdes ekstraordinær generalforsamling i Nortel AS
Torsdag 28. april 2022 klokken 17:00, via videolink gjennom portalen Orgbrain/Teams.
Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk. De som ønsker å delta må sende en e-post til dag@nortel.no
eller ta kontakt per telefon nr.900 55 061] for å motta innloggingsdetaljer og instruksjoner for hvordan man
deltar på generalforsamlingen gjennom Orgbrain og Teams.
Det bes om at de som ønsker å delta tar kontakt så raskt som mulig og senest mandag 25. april klokken 1500.
Selskapet vil forsøke å tilrettelegge for at aksjonærer som tar kontakt senere enn dette også skal kunne delta,
men dette vil kunne skape utfordringer.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Åpning av generalforsamlingen.
Fortegnelse over fremmøte/deltagende, samt aksjer representert ved fullmakt.
Valg av møteleder.
Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
Godkjenning av innkalling.
Kapitalforhøyelse – reparasjonsemisjon
Det vises til børsmelding datert 7. april 2022 vedrørende selskapets kjøp av Atea Mobil. For å finansiere
transaksjonen vedtok styret den 7. april 2022 å gjennomføre en rettet emisjon med bruttoproveny på
NOK 77,8 millioner. For å sikre størst mulig grad av likebehandling av aksjonærene i selskapet foreslår
styret at det gjennomføres en reparasjonsemisjon rettet mot aksjeeiere i selskapet per handelsdagens
slutt, 7. april 2022 (som registrert i VPS per 11. april 2022) som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor slikt
tilbud ikke lovlig kan fremsettes, eller som (i andre jurisdiksjoner enn Norge) krever prospekt,
registrering eller liknende handling, og som ikke ble allokert aksjer eller forespurt om å delta i den
rettede emisjonen. Styret foreslår følgelig at aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
Etter styrets syn har det ikke vært hendelser av vesentlig betydning for selskapet etter siste balansedato
utover det som er opplyst i børsmeldinger og offentliggjorte regnskapsrapporter.
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
"Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til aksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:
1.
2.
3.
4.

1

 Signert

Selskapets aksjekapital forhøyes med inntil NOK 8 333,33, fra NOK 187 387,15 til inntil
NOK 195 720,48 ved utstedelse av opptil 833 333 nye aksjer.
Aksjenes pålydende er NOK 0,01,
Tegningskursen er NOK 18 per aksje.
Aksjene kan tegnes av de som var aksjeeiere i selskapet per handelsdagens slutt 7 april 2022
(som registrert i VPS per 11 april 2022) som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor tilbud om
deltakelser i denne kapitalforhøyelsen ikke lovlig kan fremsettes, eller som (i andre
jurisdiksjoner enn Norge) krever prospekt, registrering eller liknende handling, og som ikke ble
allokert aksjer eller forespurt om å delta i den rettede emisjonen1. Retten til å tegne kan ikke
overdras.

Konkret liste over aksjonærer som tilbys å tegne kan fås ved henvendelse til selskapet.
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5.
6.
7.
8.

9.

10.
11.
12.

Overtegning er tillatt. Ved overtegning skal aksjer allokeres i henhold til prinsippene i
aksjeloven § 10-4, tredje ledd.
Aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett.
Tegningsperioden løper fra 29. april 2022 til 13. mai 2022. Start av tegningsperioden er
avhengig av ferdigstillelse og publisering av et nasjonalt tilbudsprospekt. Ved eventuell
forsinkelse av prospektet vil tegningsperioden bli utsatt til å starte dagen etter prospektet er
publisert. Slutten av tegningsperioden og frist for betaling av aksjeinnskuddet vil i så fall
forskyves tilsvarende, dog ikke senere enn til 10. juni 2022.
Betaling av aksjeinnskuddet skal skje innen 18. mai 2022. Aksjeinnskuddet skal betales til
konto angitt av selskapet og innskuddene kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen
er registrert, jf. aksjeloven § 10-13.
Aksjene gis rett til utbytte fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i
Foretaksregisteret.
Utgiftene til kapitalforhøyelsen anslås til NOK 900 000.- .
Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter
kapitalforhøyelsen.

Kopi av selskapets siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på selskapets kontor.

***

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt. Det bes om at
eventuelle fullmakter sendes til dag@nortel.no minst 1 dag før gjennomføring av generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
for styret i Nortel AS

_______________________________
Arild Hustad
Styreleder

 Signert
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Deltakere
ARILD HUSTAD 11041964 Norge

Signert med E-signere
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Arild Hustad

Dato

arild.hustad@me.com
+4795241930
11041964
Leveransekanal: E-post

 Signert

2022-04-13 10:48:51 UTC

Oneflow ID 2926787

Side 3 / 3

