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Til aksjonærene i Nordic Corporate Bank ASA (Org.nr. 920 232 701)  

 

         Oslo, 27. oktober 2022 

 

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Corporate Bank ASA ("Selskapet" eller "Banken") 

den 10. november 2022 kl. 15.00 i Selskapets lokaler i Inkognitogata 8 i Oslo.  

Styret foreslår følgende dagsorden: 

1 ÅPNING AV MØTE VED STYRETS LEDER ELLER DEN HAN UTPEKER, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER 

MØTENDE/DELTAKENDE AKSJONÆRER 

2 VALG AV MØTELEDER OG VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN 

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN 

4 AKSJEKAPITALFORHØYELSE  
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Nordic Corporate Bank ASA har en aksjekapital på kr 22.519.785 fordelt på 4.503.957 aksjer, hver pålydende kr 5, fullt 

innbetalt. Hver aksje gir rett til én stemme på Bankens generalforsamlinger. Banken eier ingen egne aksjer per datoen 

for denne innkallingen. 

 

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:  

• Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.  

• Talerett på generalforsamlingen.  

• Rett til å ta med rådgiver og gi talerett til én rådgiver.  

• Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og daglig leder om forhold som kan innvirke på 

bedømmelsen av (i) godkjennelsen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt 

aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Bankens økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen 

skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for 

Banken. 

• Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag til beslutning under de saker generalforsamlingen skal 

behandle.  

 

Det er anledning til å delta digitalt på generalforsamlingen. Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen 

fysisk eller digitalt bes melde seg på ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema/møteseddel (vedlegg 1) til 

ole.tandberg@ncbank.no innen 8. november 2022. Alle aksjonærer som har meldt at de ønsker å delta digitalt 

innenfor fristen vil få tilsendt en link på e-post. 

 

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. 

Vedlagte fullmaktsskjema (vedlegg 1) kan benyttes. Fullmakt bes sendt ole.tandberg@ncbank.no  innen 8. november 

2022. 

 

Aksjonærer har rett til å avgi skriftlig forhåndsstemme ved elektronisk kommunikasjon med betryggende sikkerhet. 

Vedlagte skjema (vedlegg 1) kan benyttes. Skjemaet bes sendt ole.tandberg@ncbank.no innen 8. november 2022. 

 

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Bankens internettside www.ncbank.no. 

  

Etter vedtektens § 4-2 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Innkalling med vedlegg 1 

og 2 er tilgjengelig på Bankens hjemmeside www.ncbank.no. Dersom en aksjonær ønsker å få tilsendt disse 

dokumentene per post, kan henvendelse rettes til Banken ved å sende en forespørsel pr. e-post til 

ole.tandberg@ncbank.no. 

 

Dersom aksjer er registrert i VPS hos en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjonæren ønsker å 

avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle 

aksjonærens navn. 

  

mailto:ole.tandberg@ncbank.no
mailto:ole.tandberg@ncbank.no
mailto:ole.tandberg@ncbank.no
http://www.ncbank.no/
mailto:ole.tandberg@ncbank.no
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27. oktober 2022 

På vegne av styret i 

Nordic Corporate Bank ASA 

 

 

____________________ 

Christian Berg 

(Styrets leder) 

 

 

Vedlegg:  

 

1. Møteseddel, fullmaktsskjema med og uten stemmeinstruks 

2. Aksjekapitalforhøyelse, sak 4 
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Vedlegg 1 

 

 

 

MØTESEDDEL 

 
 

Undertegnede vil delta på generalforsamling i Nordic Corporate Bank ASA den 10. november 2022 

 

 

____     fysisk  

 

____  elektronisk, og link skal sendes til følgende epostadresse _____________________________ 

 

 

 og avgi stemme for: 

 

 

_____________________________ egne aksjer og 

 

 

_____________________________ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er) 

 

 

 

Sted/dato: _____________________________ 

 

 

 

Underskrift aksjonær: _____________________________ Navn: _____________________________  
(blokkbokstaver)  

 

 

 

 

Møteseddel bes sendt til Nordic Corporate Bank ASA på e-post til ole.tandberg@ncbank.no innen den 8. november 

2022.   

mailto:ole.tandberg@ncbank.no
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FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS 

Som eier av __________________________aksjer i Nordic Corporate Bank ASA gir jeg/vi herved  

 

____     Styrets leder  

 

____  _____________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Nordic 

Corporate Bank ASA den 10. november 2022.  

 

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom 

fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, 

og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.  

 

 

 

Sted/dato: _____________________________ 

 

 

 

Underskrift aksjonær: _____________________________ Navn: _____________________________  
(blokkbokstaver)  

 

 

 

Fullmakten sendes til Nordic Corporate Bank ASA på e-post til ole.tandberg@ncbank.no innen den 8. november 

2022, eller medbringes av fullmektigen på generalforsamlingen den 10. november 2022. 

 

  

mailto:ole.tandberg@ncbank.no
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FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS 

Som eier av __________________________aksjer i Nordic Corporate Bank ASA gir jeg/vi herved fullmakt med 

stemmeinstruks til: 

 

____     Styrets leder  

 

____  _____________________________ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver) 

 

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Nordic 

Corporate Bank ASA den 10. november 2022.  

 

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom 

fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, 

og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.  

 

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, 

vil dette anses 

til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall 

legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av 

instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme. 

 

Sak til generalforsamling  For Mot Avstå 

1 Åpning av møtet ved styrets leder eller den han utpeker, og opptak av 

fortegnelse over møtende/deltakende aksjonærer 
   

2 Valg av møteleder og valg av én person til å medundertegne protokollen    

3 Godkjenning av innkalling og dagsorden    

4 Aksjekapitalforhøyelse    

 

 

Sted/dato: _____________________________ 

 

 

Underskrift aksjonær: _____________________________ Navn: _____________________________  
(blokkbokstaver)  

 

Fullmakten sendes til Nordic Corporate Bank ASA på e-post til ole.tandberg@ncbank.no innen den 8. november 

2022, eller medbringes av fullmektigen på generalforsamlingen den 10. november 2022.  

mailto:ole.tandberg@ncbank.no
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Vedlegg 2 – Aksjekapitalforhøyelse (sak 4) 

Grunnet gjeldende kapitaldekningskrav og for å sikre videre lønnsom vekst for Banken, er styret av den oppfatning 

at egenkapitalen bør styrkes gjennom en emisjon i størrelsesorden kr 100 millioner. Provenyet fra en slik emisjon vil 

gjøre at Banken kan øke totalt lånevolum og største tillatte enkeltengasjement. 

 

En mulig emisjon i størrelsesorden kr 100 millioner, med en tegningskurs per aksje på kr 150, er blitt diskutert med 

flere av Bankens større aksjonærer. Canica AS, Kistefos AS, Wilh. Wilhelmsen Holding Invest AS, Knut Axel Ugland 

Holding AS og Pastis AS har indikert at de ønsker å tegne for henholdsvis kr 13,3 millioner, kr 9,99 millioner, kr 9,99 

millioner kr 9,99 millioner og kr 10,0 millioner. 

 

For å sikre et bruttoproveny i størrelsesorden kr 100 millioner har diskusjoner med enkelte nye investorer også blitt 

avholdt. Enkelte av Bankens større aksjonærer har en eierandel som ligger tett opptil 10%, og nødvendige 

godkjennelser iht. finansforetaksloven vil være påkrevd dersom eierandelen til slike større aksjonærer økes til 10% 

eller mer. Skulle enkelte eksisterende aksjonærer ikke tegne sin proratariske andel av emisjonen, samtidig med at 

enkelte større aksjonærer skulle være forhindret fra å overtegne grunnet eierbegrensningsreglene i 

finansforetaksloven, vil ikke Banken oppnå et bruttoproveny i størrelsesorden kr 100 millioner.  

 

Styret er av den oppfatning at det er i Bankens og aksjonærfelleskapets beste interesse at andre enn Bankens 

nåværende aksjonærer gis anledning til å delta i en mulig emisjon selv om dette vil medføre en utvanning av de 

eksisterende aksjonærenes eierandel.  

 

Basert på de sonderingene som er gjennomført er styret av den oppfatning at det er grunnlag for å gjennomføre en 

emisjon i størrelsesorden kr 100 millioner. Av praktiske årsaker foreslår styret at emisjonen deles opp i form av en 

emisjon rettet mot Bankens eksisterende aksjonærer ("Tegningsrettsemisjonen"), og en emisjon rettet mot nye 

investorer (den "Rettede Emisjonen"), men med en totalramme på kr 100 millioner. 

 

Tegningsrettsemisjonen og den Rettede Emisjonen vil bestå av totalt inntil 666.666 nye aksjer, tilsvarende ca. 12,89 

% av antallet utestående aksjer i Banken. I Tegningsrettemisjonen vil Bankens eksisterende aksjonærer ha rett til 

tegning og tildeling av sin proratariske andel av 666.666 nye aksjer, dog oppad begrenset til det antall aksjer som 

den enkelte kan tildeles uten å komme i brudd med eierskapsbegrensingene i finansforetaksloven. Det vil utstedes 

tegningsretter i Verdipapirsentralen (VPS), men disse kan ikke overdras. Det vil gis anledning til å overtegne. Den 

Rettede Emisjonen vil rettes mot nye investorer som inviteres til å tegne aksjer i Banken. Forutsatt at Bankens 

generalforsamling vedtar Tegningsrettsemisjonen, vil den Rettede Emisjonen vedtas av Bankens styre på eller rundt 

29. november 2022 i henhold til styrefullmakten til kapitalforhøyelse tildelt av Bankens generalforsamling den 10. 

mars 2022. Nye investorer vil forut for 29. november 2022 kunne bestille og forplikte seg til å tegne aksjer i den 

Rettede Emisjonen. 

 

Tildeling av nye aksjer i Tegningsrettemisjonen og den Rettede Emisjonen vil skje samlet i styremøte som skal 

avholdes på eller rundt 29. november 2022, og tildeling skal skje i følgende rekkefølge: 

 

1. Eksisterende aksjonærer for sin proratariske andel, dog oppad begrenset til det antall aksjer som den 

enkelte kan tildeles uten å komme i brudd med eierskapsbegrensingene i finansforetaksloven. 

 

2. Eksisterende aksjonærer som har overtegnet, hvor tildeling i utgangspunktet skal skje i henhold til deres 

aksjeinnehav i Banken, men slik at styret kan tildele enkelte aksjonærer en større andel såfremt styret er av 

den oppfatning at slik tildeling vil være i Bankens og aksjonærfelleskapets beste interesse. Tildeling etter 

dette punkt 2 skal i alle tilfeller være begrenset til det antall aksjer som den enkelte aksjonær kan tildeles 

uten å komme i brudd med eierskapsbegrensingene i finansforetaksloven. 

 

3. Nye investorer som har bestilt aksjer i den Rettede Emisjonen. 

 

Det skal ikke utarbeides prospekt i forbindelse med Tegningsrettemisjonen eller den Rettede Emisjonen, og de nye 

aksjene skal ikke tilbys investorer som ikke kan tilbys slik tegning uten at det utløses plikt for Banken til å besørge 

registrering eller godkjenning av prospekt eller annet tegningsdokument. 
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På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar Tegningsrettsemisjonen på de vilkår som fremgår 

under. 

 

a) Aksjekapitalen forhøyes med minimum kr. 5 og maksimum kr. 3.333.330 ved utstedelse av minimum 1 og 
maksimum 666.666 nye aksjer, hver pålydende kr. 5. 

b) Aksjene tegnes til kurs kr. 150 per aksje. 

c) Aksjene kan tegnes av aksjeeiere i Banken per utløpet av 10. november 2022 slik det fremgår av Bankens 
aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) den 14. november 2022 (jf. VPS' to-dagers oppgjørsperiode), 
og disse skal ha rett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene i samme forhold som de eier aksjer i Banken 
fra før, jf. asal. § 10-4, dog oppad begrenset til det antall aksjer som den enkelte kan tildeles uten å komme 
i brudd med eierskapsbegrensingene i finansforetaksloven. 

d) Banken vil foreta en rettet emisjon mot nye investorer i parallell med kapitalforhøyelsen, hvor tildeling av 
de nye aksjene i kapitalforhøyelsen og den rettede emisjonen skal foretas samlet av styret og i følgende 
rekkefølge, 1) til aksjeeiere i Banken i tråd med punkt c) over, 2) til aksjeeiere som har overtegnet etter de 
tildelingsprinsipper for overtegning som følger av punkt e) under, 3) til nye investorer som bestiller aksjer 
i den rettede emisjonen. 

e) Det er anledning til overtegning. Ved overtegning vil aksjer som ikke er tegnet på grunnlag av tegningsrett 
fordeles blant de aksjeeiere som har overtegnet i henhold til deres aksjeinnehav i Banken per utløpet av 
10. november 2022 slik det fremgår av Bankens aksjeeierregister i VPS den 14. november 2022 (jf. VPS' to-
dagers oppgjørsperiode), men slik at styret kan tildele enkelte aksjeeiere et høyere antall aksjer såfremt 
styret er av den oppfatning at slik tildeling vil være i Bankens og aksjonærfelleskapets beste interesse. 
Tildeling av overtegnede aksjer skal i alle tilfeller være begrenset til det antall aksjer som den enkelte 
aksjeeier kan tildeles uten å komme i brudd med eierskapsbegrensingene i finansforetaksloven.  

f) Tegningsperioden løper fra kl. 10:00 den 15. november 2022 til kl. 16:00 den 29. november 2022. 

g) Aksjene skal tegnes på separat tegningsblankett. 

h) Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontant betaling til Bankens emisjonskonto innen 5. desember 2022. 

i) Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektenes 
§ 2-1 til å reflektere aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. 

j) De nye aksjene gir rettigheter i Banken, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av 
kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. 

k) Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er kr. 100.000. 

l) Gjennomføring av kapitalforhøyelsen er betinget av at verken Finanstilsynet og/eller annen kompetent 
myndighet stiller vilkår for gjennomføring av kapitalforhøyelsen som Banken ikke kan oppfylle eller, etter 
styrets skjønn, ikke ønsker å oppfylle. 

m) Det forutsettes at kapitalforhøyelsen ikke medfører at Banken kommer i brudd med 
konsesjonsbetingelsene. 

 

I perioden etter siste balansedag har det ikke inntruffet hendinger av vesentlig betydning for Banken utover det som 

fremkommer av Bankens kvartalsrapporter, og det foreligger heller ikke andre forhold av betydning som må tillegges 

vekt ved kapitalforhøyelsen. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt kvartalsrapportene er 

tilgjengelig på Bankens kontorer i Inkognitogata 8, 0258 Oslo, Norge. 


