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EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS - TEGNINGSBLANKETT 
 

Banken vedtok i Generalforsamling den 28. september 2022 å forhøye eierandelskapitalen med NOK 75 000 000 ved utstedelse av 707 547 Egenkapitalbevis hvert 
pålydende NOK 100 og til tegningskurs NOK 106 ("Emisjonen"). Gjennomføring av Emisjonen er godkjent av Finanstilsynet. Vilkårene for Emisjonen fremgår av 
prospektet datert 10. november ("Prospektet"). Ord og uttrykk definert i Prospektet skal ha samme betydning og innhold i denne Tegningsblanketten. Innkallingen 
til og protokollen fra Generalforsamling (med vedlegg) som vedtok Emisjonen, Bankens vedtekter, prospektet og Bankens årsresultat og årsberetning for de siste 
tre årene er tilgjengelig i Bankens hovedkontor i Stasjonsvegen 1, 7630 Åsen. 
  

Tegningsprosedyre 
Tegning av Egenkapitalbevis vil skje i perioden fra og med 14. november 2022 kl. 09:00 og til og med 28. november 2022 kl. 16.30 norsk tid ("Tegningsperioden"). 
Tegning av Egenkapitalbevis skjer via elektronisk tegningslink på www.norne.no eller ved at tegneren fyller ut denne Tegningsblanketten, som må være mottatt 
av Aasen Sparebank eller tilretteleggeren Norne Securities AS før utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketten kan leveres i Banken eller per post til Aasen 
Sparebank, Stasjonsvegen 1, 7630 Åsen att: Bjørn Asle Hynne, 74 08 63 00, e-post: ekbevis@aasen-sparebank.no. Tegningsblanketten kan alternativt sendes per 
post til Norne Securities AS, Postboks 7801, 5020 Bergen, eller e-post: emisjoner@norne.no. Tegningsblanketter som mottas etter utløpet av Tegningsperioden 
vil ikke bli behandlet. Banken og Tilrettelegger kan etter eget skjønn forkaste Tegningsblanketter som er i) ufullstendige, ii) inneholder feil, og/eller (iii) innebærer 
at tegningen er ulovlig. Tegneren bærer risikoen for eventuelle forsinkelser i postgang eller andre forsinkelser i kommunikasjonen som innebærer at 
Tegningsblanketten ikke kommer frem til Banken innen Tegningsperiodens utløp. 
 

Tegningskurs 
NOK 106 pr. Egenkapitalbevis. 
 

Tegningsretter og øvrige tegningsbetingelser 
Bankens egenkapitalbeviseiere per utløpet av 28. september 2022, slik de fremgår i VPS per utløpet av 30. september 2021 ("Registreringsdato"), blir tildelt 
omsettelige tegningsretter som, i henhold til gjeldende lov, gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt Egenkapitalbevis i Emisjonen til Tegningskurs. Hver Eksisterende 
Egenkapitalbeviseier vil motta 0,7 tegningsretter for hvert Egenkapitalbevis eiet per Registreringsdato. Hver tegningsrett, vil med forbehold om gjeldende 
verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt Egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. 
Tegningsretter som ikke er solgt eller benyttet til å tegne nye Egenkapitalbevis før utløpet av tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren, 
og dermed være verdiløs. Tegningsrettene er tatt opp til handel på Euronext Growth Oslo. Tegningsgrunnlaget er denne Tegningsblanketten samt Prospektet. 
Det samlede tegningsgrunnlaget betegnes i fellesskap som "Tegningsbetingelsene". Ved underskrift på denne Tegningsblanketten bekrefter tegneren å ha mottatt 
Tegningsbetingelsene og tegneren bekrefter å være bundet av de betingelser som er nedfelt i disse Tegningsbetingelsene. Tegneren er bundet av sin tegning og 
den kan ikke endres eller trekkes tilbake etter mottak av Banken eller Tilretteleggeren. Tegneren forplikter seg til å betale tegningsbeløpet, dvs. antall tegnede 
Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 106). Tegningen er bindende frem til utstedelsen av Egenkapitalbevis er godkjent av rett myndighet. 
Dersom kompetent myndighet avslår søknaden om utstedelse av Egenkapitalbevis, vil tegningen bortfalle. 
 

Tildeling  
Tildeling av Egenkapitalbevis vil bli foretatt med basis av tildelingskriteriene inntatt i Prospektet avsnitt 12.10. For tegninger som ikke er dekket av tegningsretter, 
forbeholder Banken seg retten til å avvise og/eller redusere den enkelte tegning, helt eller delvis i forbindelse med tildelingen. Tildeling av færre Egenkapitalbevis 
i Emisjonen enn det den tegnede summen tilsier, påvirker ikke tegnerens forpliktelse til å betale for de tildelte Egenkapitalbevisene. Melding om tildeling vil bli 
sendt omkring 29. november 2022 med angivelse av antall tildelte Egenkapitalbevis og Betalingsdato. 
 

Betaling 
Tilrettelegger vil automatisk belaste tegnerens oppgitte bankkonto tilsvarende antall tildelte Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 106). Ved 
manglende dekning på belastningskonto vil det påløpe forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jfr. lov om forsinket betaling. 
P.t. er forsinkelsesrenten 9,25 % p.a. Ved manglende dekning på Betalingsdatoen forbeholder Banken og Tilrettelegger seg rett til å la andre tegne de aktuelle 
Egenkapitalbevis eller selge disse for tegnerens regning og risiko i samsvar med gjeldende lov og forskrift. 
 

Garantikonsortium 
Det er etablert et Garantikonsortium i Emisjonen på NOK 75 000 000. Garantistene garanterer for fulltegning av Emisjonen, men ikke for innbetaling av tegnet 
beløp. Garantistene tilkommer en provisjon på 2 % av garantert beløp. Hver deltaker i Garantikonsortiet garanterer proratarisk for sin andel av Garantikonsortiet 
og ikke er ikke solidarisk ansvarlige for beløpet. Dersom Emisjonen ikke blir fulltegnet, vil deltakerne i Garantikonsortiet være forpliktet til å tegne og betale for 
Egenkapitalbevis i Emisjonen som ikke er tegnet og tildelt etter bestillingsperiodens utløp, forholdsmessig i forhold til det beløp hver deltaker har tegnet i 
Garantikonsortiet, oppad begrenset til det beløp den enkelte har tegnet i Garantikonsortiet og med fradrag for det beløp Garantisten allerede har blitt tildelt 
Egenkapitalbevis for i Emisjonen. Garantiforpliktelsen gjelder kun i den utstrekning tildelt andel i Garantikonsortiet overstiger andel som Garantisten har tegnet 
seg for i Emisjonen. 
 

Ansvar og risiko 
Tegneren erkjenner at tegning av Egenkapitalbevis fullt ut skjer for egen regning og risiko og at tegneren har satt seg inn i Prospektet. Tegneren bekrefter å kunne 
evaluere risikofaktorene knyttet til en beslutning om å investere i Banken ved å tegne Egenkapitalbevis, og å være i stand til å bære den økonomiske risikoen ved, 
og tåle et fullstendig tap av, en slik investering. 
 
 

Hvitvaskingskontroll/legitimasjonskontroll 
Emisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 1. juni 2018 nr. 23 og hvitvaskingsforskriften av 14. september 2018 nr. 1324. Tegnere som benytter 
tegningsblanketten i forbindelse med tegning av egenkapitalbevis må fylle ut eget skjema for legitimasjonskontroll som er vedlagt tegningsblanketten, samt legge 
ved bekreftet kopi av godkjent legitimasjon.  
  

http://www.norne.no/


 
I henhold til ovenstående vilkår, og vilkårene inntatt i Prospektet, tegner undertegnede Egenkapitalbevis i emisjonen som følger:  
 

SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN 
Antall Egenkapitalbevis: 
 

Totalt tegningsbeløp  
(antall x tegningskurs NOK 106): 
 
NOK 

Antall tegningsretter: Tegnerens VPS-konto: 

Ugjenkallelig fullmakt til å belaste konto  

  

Undertegnede gir herved Tilrettelegger en ugjenkallelig 
fullmakt til å belaste den nedenfor angitte bankkontoen 
for betaling av tildelte Egenkapitalbevis (totalt NOK; antall 
tildelte Egenkapitalbevis * NOK 106) 

  
 
______________________________________________________ 

Norsk bankkontonummer (11 siffer) 
 

 
 
 

  

Sted og dato 
Må være datert i Tegningsperioden 

 Forpliktende underskrift  
Undertegnede må ha rettslig handleevne. Dersom blanketten signeres på vegne av tegneren, må det 

vedlegges dokumentasjon for at undertegner har slik kompetanse (fullmakt, eksempelvis 
firmaattest) 

 
 
INFORMASJON OM TEGNEREN 

Fødselsnummer / 
Organisasjonsnummer 

 Telefonnr. på dagtid  

Fornavn / 
Kontaktperson 

 E -post adresse  

Etternavn / Firma 

 

 Postnummer og -sted  

Adresse (gate)  LEI-nummer*  

* Må fylles ut dersom bestiller er et selskap. Legal Entity Identifier (LEI) er en global identifikator som brukes for å identifisere juridiske enheter som deltar i 
finansielle transaksjoner, og i forbindelse med rapporteringer i finansmarkedet. Dersom LEI-nummer eller annen obligatorisk informasjon mangler i 
Tegningsblanketten, forbeholder Tilretteleggeren seg retten til å innhente denne informasjonen fra offentlig tilgjengelige kilder og benytte denne informasjonen 
ved registrering av bestillingen. Tilretteleggeren forbeholder seg likevel retten til å se bort fra bestillingen, uten å informere bestilleren, dersom LEI-nummer 
eller annen obligatorisk informasjon ikke er fylt ut i Tegningsblanketten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SKJEMA FOR LEGITIMASJONSKONTROLL 

Etter lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering av 1. juni 2018 (hvitvaskingsloven) med tilhørende forskrift skal det foretas legitimasjonskontroll av 
tegnerne i Emisjonen. På denne bakgrunn ber vi vennligst om at tegneren fyller ut, undertegner og returnerer dette skjemaet til Norne Securities sammen med 
legitimasjonsdokument som beskrevet nedenfor. Det gjøres oppmerksom på at Norne Securities i henhold til hvitvaskingsloven vil kunne være underlagt plikt til 
å gjennomføre ytterligere kontrolltiltak.  
 
Opplysninger om tegneren 

Fullt navn/ Foretaksnavn: 
 

Fødselsnummer/Organisasjonsnummer 

Adresse: 
 

Postnummer og sted: 

Daglig leder (for foretak) 
 

Navn styremedlemmer (for foretak) 

 
Formål og tilsiktet art 
Angi midlenes opprinnelse (lønn, sparing, arvi, gaver etc.): ____________________________________________________ 
 
Formål og tilsiktet art 

 Handel i verdipapirer og tilknyttede tjenester  
 Annet – Vennligst spesifiser: __________________________________________________________________________ 

 
Opplysninger om reelle rettighetshavere 
Reelle rettighetshavere er fysisk person som i siste instans eier eller kontrollerer kunden, eller som en transaksjon eller aktivitet gjennomføres på vegne av. 
Fysisk person skal i alle tilfelle regnes som reell rettighetshaver dersom vedkommende (i) eier mer enn 25 prosent av eierandelene i den juridiske personen eller 
sammenslutningen, (ii) på grunn av innehav av aksjer, andeler eller medlemskap kontrollerer mer enn 25 prosent av det totale antallet stemmer i den juridiske 
personen eller sammenslutningen, (iii) har rett til å utpeke eller avsette mer enn halvparten av den juridiske personens eller sammenslutningens 
styremedlemmer eller tilsvarende; (iv) på grunn av avtale med eiere, medlemmer, den juridiske personen eller sammenslutningen, vedtekter eller tilsvarende, 
kan utøve kontroll i samsvar med de foregående punktene, eller (v) på annen måte utøver kontroll over den juridiske personen eller sammenslutningen. 
 
Vennligst angi nedenfor om det er reelle rettighetshavere i forbindelse med oppdraget. 

 Det er ikke reelle rettighetshavere i forbindelse med transaksjonen 
 Det er reelle rettighetshaver(e) i forbindelse med oppdraget, og opplysninger denne/disse er inntatt nedenfor eller i vedlegg til skjemaet 

 

Fullt navn: 
 

Fødselsnummer: 

Adresse: 
 

Postnummer og sted: 

Fullt navn: 
 

Fødselsnummer: 

Adresse: 
 

Postnummer og sted: 

 
Politisk eksponerte personer 
En politisk eksponert person er en person som innehar eller har innehatt en stilling eller et verv som:  1) statsoverhode, regjeringssjef, minister eller assisterende 
minister, 2) medlem av nasjonalforsamling, 3) medlem av styrende organ i politisk parti, 4) medlem av høyere rettsinstans som treffer beslutning som ikke eller 
bare unntaksvis kan ankes, 5) medlem av styre i riksrevisjon, revisjonsdomstol eller sentralbank, 6) ambassadør, chargé d'affaires eller militær offiser av høyere 
rang, 7) medlem av administrativt, ledende eller kontrollerende organ i statlig foretak, 8) direktør, styremedlem eller annen person i øverste ledelse i 
internasjonal organisasjon 
 
Vennligst angi nedenfor om tegneren eller reelle rettighetshavere er en politisk eksponert person, eller er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en 
politisk eksponert person. Nært familiemedlem er foreldre, ektefelle, registrert partner, samboer og barn, samt barns ektefelle, registrert partner eller samboer. 
Kjent medarbeider er fysisk person som er kjent for å 1) være reell rettighetshaver i juridisk person, sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement i 
felleskap med politisk eksponert person, 2) ha nær forretningsforbindelse til politisk eksponert person, 3) være eneste reelle rettighetshaver i juridisk person, 
sammenslutning eller utenlandsk juridisk arrangement som i realiteten er etablert for å begunstige politisk eksponert person. 
 

 Nei, undertegnede og reelle rettighetshavere er ikke politisk eksponert person, nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person 
 Ja, undertegnede og/eller reelle rettighetshavere er politisk eksponert person, nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en politisk eksponert person 

 
Legitimasjonsdokument 
For fysiske personer: Bekreftet kopi av gyldig pass, norsk bankkort eller førerkort for tegneren bes vennligst vedlagt skjemaet. Følgende kan bekrefte kopi av 
legitimasjonsdokument: 

• Postkontorer som har slik tjeneste 

• Domstoler, politi, kommunale og statlige etater 

• Enheter og personer med konsesjon, bevilling, tillatelse eller tilvarende og underlagt offentlig tilsyn (f.eks. finansinstitusjoner, verdipapirforetak, 
revisorer, eiendomsmeglere og advokater) 

For juridiske personer: Firmaattest, eventuelt utskrift fra et offentlig register som ikke er eldre enn 3 måneder. 
 
Undertegnede bekrefter herved at opplysninger som er gitt i dette skjemaet og vedlagte legitimasjonsdokumenter er korrekte. 
 
 
 
 
 

________________________________________      ________________________________________ 
Sted og dato          Underskrift 

 


