Bryggja Skule AS
Bryggja Skule AS
v/Solveig Midtbø
Gamlevegen 45
6711 BRYGGJA
Mobil tlf.: 95 26 58 72
E-post:
solveig.midtbo@live.no

Bryggja 16. april 2018

Teikning av aksjar i Bryggja Skule AS
For teikning av aksjar i Bryggja Skule AS i tråd med vedtak i Ekstraordinær
generalforsamling.
Teikningsfrist: 4. mai 2018.
Vilkåra for teikning er vedteke i Ekstraordinær generalforsamling i Bryggja Skule AS den
10.april 2018:

1.

Bryggja Skule AS forhøyer aksjekapitalen med inntil NOK 900 000,- ved
utstedelse av inntil 90 000 nye aksjer, aksjenes pålydende er NOK 10,-. Nedre
grense for forhøyelsen er NOK10.000.

2.

Ved kapitalforhøyelsen er tegningskursen fastsatt å være NOK 10,-. Beløp for
minstetegning ved tegning av aksjer er fastsatt til NOK 1.000 for hver tegning.

3.

Tegningsperioden (fristen for å tegne aksjer) er inntil 3 mnd fra dato for
generalforsamling, men fristen for tegning skal ikke være kortere enn to uker fra
avgivelse av underretningen.

4.

Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje direkte til selskapet konto og innskuddet
skal kunne disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert.

5.

Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 fravikes i det kapitalforhøyelsen
kan tegnes av andre enn eksisterende aksjonærer.

6.

Aksjekapitalforhøyelsen skal registreres i Foretaksregisteret umiddelbart etter
innbetalingsfristens utløp. De nye aksjene gir, i likhet med gamle aksjer, ikke rett til
utbytte (jr. Lov om Friskoler).

7.

Styret gis fullmakt til å utarbeide dokumenter i forbindelse med tegningen og
fastsetter nærmere datoer og frister i tråd med punkt 3 og 4 samt registrering av
aksjekapitalforhøyelsen i tråd med punkt 6.

Vedtekter og innkalling til generalforsamling med vedlegg m.m. er tilgjengeleg hjå selskapet.
Spørsmål om teikninga kan rettast til: Inge Midtbø: 91 73 99 77.

Orgnr.

920314767
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Bryggja Skule AS

Teikningsblankett:
Teikning av aksjar i Bryggja Skule AS vert utførd ved utfylling av denne Teikningsblanketten. Beløpet
som skal hentast inn i emisjonen er minimum NOK10.000 og inntil NOK900.000 (maksimum) ved
utferding av minimum 1.000 og inntil 90.000.000 nye aksjar til teikningskurs NOK 10,- per aksje.
Teikningsfristen er fastsett til 4. mai d.å.
Underteikna tingar med dette fylgjande aksjar på dei vilkåra som framkjem av protokoll frå
ekstraordinær gen. fors. datert 10. april 2018.
1.

NOK 10,- per aksje __________________________________ (tal på aksjar), totalt for
NOK: ___________________________OBS! minsteteikning er NOK1.000 tilsvarande 100 aksjar.

2.

Totalbeløpet må innbetalast til kontonummer 3633.55.59309 innan den 14. mai 2018

3.

Bestillar sin VPS konto __________________________________

Tildeling
Tildeling av aksjar vil være i tråd med teikning opptil fullteikna beløp (NOK 900.000). Ved teikning over
dette, vil teikningar over minsteteikning verte høvesvis avkorta.

Stadfesting av teikning av aksjar ved Emisjonen
Underteikna investor stadfestar ved si påteikning at alle vilkår for deltaking i Emisjon slik desse
framkjem er nøye gjennomgått. Ved påteikning av denne Tegningsblanketten stadfestar også investor
at risiko knytt til investeringa er vurdert og akseptert.
Stad:

Dato:

Underskrift:

Teiknaren må være myndig. Når det vert underteikna på vegne av
føretak eller i tråd med fullmakt, skal dokumentasjon i form av
firmaattest (ikkje eldre enn 3 måneder) eller fullmakt vedleggast.

FYLLAST UT MED BLOKKBOKSTAVAR:

Teikning skal sendast til:
Bryggja Skule AS via e-post: inge@skareide.no
eller per post til:
Bryggja Skule AS v/Solveig Midtbø
Gamlevegen 45
6711 BRYGGJA

Namn:
Adresse
Postnr./sted:
Foretaksnummer/personnummer:
Telefon:
E-post:
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