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DETALJER OM 

TEGNINGEN  

TEGNINGSBLANKETT 

For informasjon om reparasjonsemisjonen (“Reparasjonsemisjonen”) med tegningsretter (“Tegningsretter”) for aksjonærer i Thin Film 

Electronics ASA (”Selskapet”) per  utløpet av 23. juli 2020, som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen vedtatt av den ekstraordinære 

generalforsamlingen i Selskapet den 19. august 2020, i tillegg til tilhørende vilkår for tegning, tildeling og annen informasjon, vises det til prospekt 

datert 28. august 2020 (inkludert vedlegg) utstedt i forbindelse med Reparasjonsemisjonen («Prospektet»). Denne informasjonen kan også mottas ved 

henvendelse til Selskapet. Tegning av nye aksjer (“Tilbudsaksjer”) foretas ved korrekt utfylling av denne tegningsblanketten 

(“Tegningsblanketten”) og deretter returnere den til DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester, Dronning Eufemias gate 30, NO-0191 Oslo, Norway ved ordinær 

post, ved e-post til retail@dnb.no eller ved å fysisk levere den slik at den er mottatt i perioden fra og med 1. september 2020 til 15. september 

2020 klokken 16:30 CET (“Tegningsperioden”). Det er ikke tilstrekkelig at Tegningsblanketten er poststemplet innen utløpet av 

Tegningsperioden. Tegnere som er bosatt i Norge og har norsk personnummer kan også tegne Tilbudsaksjer gjennom VPS’ nettbaserte 

tegningssystem ved å følge denne lenken https://thinfilmsystems.com/investor-relations/ (som vil sende tegneren til VPS’ nettbaserte 

tegningssystem). Tegninger gjort gjennom VPS’ nettbaserte tegningssystem må være registrert innen utløpet av Tegningsperioden. Tegnere av 

Tilbudsaksjene bærer risikoen for forsinket postgang eller tekniske problemer med den overnevnte internettadressen som resulterer i at tegninger 

ikke blir mottatt innenfor Tegningsperioden. 

Tegnere i Reparasjonsemisjonen vil også få utstedt én warrant («Warrant C») for hver aksje som tegnes og allokeres i Reparasjonsemisjonen. 

Warrant C vil ha en utøvelsespris på NOK 0,25 per aksje og kunne utøves på et hvert tidspunkt fra 31. mars 2021 og frem til 30. juni 2021. 

Fullstendige vilkår for utstedelse av Warrants er beskrevet i Prospektet. Tegning av Tilbudsaksjer under vil også anses som tegning av 

tilhørende Warrants i henhold til allmennaksjelovens §11-13, jf. §10-7. 

Selskapet forbeholder seg retten til å se bort fra feilaktig eller ufullstendig utfylte Tegningsblanketter, eller Tegningsblanketter som er mottatt etter 

utløpet av Tegningsperioden, samt enhver tegning som kan være ulovlig. Tegning av Tilbudsaksjer ved å returnere Tegningsblanketten til DNB 

Bank ASA for registrering, eller tegning gjennom VPS’ nettbaserte tegningssystem, er ugjenkallelig og kan ikke tilbakekalles, kanselleres eller 

endres. Ved å tegne Tilbudsaksjer og Warrants (i) innestår tegneren for og garanterer at han eller hun har lest Prospektet og er berettiget til å tegne 

Tilbudsaksjer og Warrants i samsvar med dette, og aksepterer vilkår som fremgår av denne Tegningsblanketten og i Prospektet som får anvendelse 

på tegning av Tilbudsaksjer og Warrants, og ii) gir hver av Selskapet og DNB Bank ASA fullmakt til å gjøre det som er nødvendig for å overføre 

Tilbudsaksjene og Warrants til tegnerens konto til VPS.  

Selskapets vedtekter, innkalling til ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2020 med vedlegg, referat fra ekstraordinær generalforsamling 

den 19. august 2020 med vedtak fra generalforsamlingen om å forhøye Selskapets aksjekapital og utstede Warrants, i tillegg til årsregnskap og 

årsrapport fra de to foregående år, er tilgjengelig på Selskapets kontor, c/o Advokatfirmaet Ræder AS, Dronning Eufemias gate 11, NO-0230 Oslo, 

Norway og på Selskapets nettside www.thinfilmsystems.com. 

Retningslinjer og salgsrestriksjoner på neste side av denne Tegningsblanketten utgjør er en del av Tegningsblanketten.  

 

Tegnerens VPS-konto Antall Tegningsretter Antall Tilbudsaksjer som tegnes til NOK 

0,15 per Tilbudsaksje 

Tegningsbeløp til betaling:  

NOK 

 

Ugjenkallelig fullmakt til å belaste konto (må fylles ut):  

Undertegnede gir herved ugjenkallelig fullmakt til DNB Bank ASA til å belaste den 

norske bankkontoen som angitt her tilsvarende det tildelte tegningsbeløpet (beløp i 

norske kroner av: antallet tildelte aksjer * NOK 0,15) 

 

 

 
 

Norsk bankkontonr. (11 siffer) 

 

 
Tegnere som er blitt allokert Tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonen og som ikke innehar en norsk bankkonto må innbetale det totale tegningsbeløpet for Tilbudsaksjene til følgende konto 

innen innbetalingsfristen den 22. september 2020: 

 
Kontonummer: 1644 33 79537 

Navn: Thin Film Electronics ASA 

IBAN: NO04 1644 3379 537 

BIC (SWIFT): DNBANOKKXXX 

Bank: DNB Bank ASA 

 
Sted og date for tegning. Telefonnr. (dagtid)/e-post. (må være datert i 

Tegningsperioden) 

 
Bindende signatur. Den som signerer, må være berettiget til dette. Dersom det signeres med 

fullmakt, må det vedlegges dokumentasjon på dette, i form av firmaattest eller fullmakt.  

 

INFORMASJON OM TEGNEREN (ALLE FELTER PÅ FYLLES UT) 

 
Tegnerens VPS-konto (12 siffer): 

 
VENNLIGST UNDERRETT KONTOFØRER VED ENDRINGER  

 
Tegnerens navn/selskapets navn etc.: 

 
Gateadresse (private tegnere; hjemmesadresse):  

 
Postnummer, sted, land: 

http://www.thinfilmsystems.com/
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Fødselsdato/nasjonalt ID-nummer/selskap: 

Organisasjons-/registreringsnummer:  

 
Bankkontonummer for utbetaling av utbytte (11 siffer):  

 
Nasjonalitet:  

 
Telefonnr. (dagtid)/e-post:  
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RETNINGSLINJER FOR TEGNER 

 
Tegning av Tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonen skjer på vilkår som fastsatt i denne Tegningsblanketten og i Prospektet, inkludert de 

begrensninger som er fastsatt i kapittel 5 “Information concerning the securities being admitted to trading” i Prospektet. Aksjonærer per utløp 

av 23. juli 2020, slik det fremgår av Verdipapirregisteret (“VPS”) den 27. juli 2020, som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen vedtatt 

av den ekstraordinære generalforsamlingen den 19. august 2020 (“Berettigede Aksjonærer”, som definert i Prospektet) vil motta 

0,337792737987746 Tegningsretter per aksje vedkommende aksjonær eide i Selskapet på denne datoen, som vil registreres på hver Berettigede 

Aksjonærs konto i VPS. Hver Tegningsrett vil gi rett til å få allokert en Tilbudsaksje til Tegningsprisen på vilkår som fastsatt her. 

Tegningsrettene er overførbare, og registrert i VPS under ISIN NO0010890981. Overtegning og tegning uten Tegningsretter er tillatt, men det 

gis ingen garanti for at Tilbudsaksjer vil bli tildelt ved slik tegning. Ved overtegning og tegning uten Tegningsretter, skal tildeling gjøres i 

samsvar med prinsippene som er redegjort for i kapittel 5.3 “The Subsequent Offering” i Prospektet. Tegningsprisen er NOK 0,15 per 

Tilbudsaksje, som svarer til tegningsprisen per aksje i den private plasseringen vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen den 19. august 

2020. Informasjon om tildeling av Tilbudsaksjer forventes sendt på eller rundt 16. september 2020. Ved å tegne Tilbudsaksjer og Warrants i 

Reparasjonsemisjonen, gir tegneren (i) fullmakt og instruksjon til Selskapet og DNB Bank ASA til hver for seg å gjøre det som er nødvendig 

for å overføre Tilbudsaksjene og Warrants til tegnerens konto i VPS, og ii) ugjenkallelig fullmakt til DNB Bank ASA for å belaste det tildelte 

tegningsbeløpet i NOK fra tegnerens bankkonto som angitt. Tegningsbeløpet vil bli belastet tegnerens konto på eller rundt 22. september 2020. 

Det fulle tegningsbeløp må være tilgjengelig på den angitte bankkonto senest 20. september 2020. Selskapet og DNB Bank ASA forbeholder seg 

retten til å gjøre tre forsøk på belastninger dersom det ikke er tilstrekkelig dekning på kontoen på betalingsdato. Dersom betaling ikke er mottatt 

på forfall (i.e. 22. september 2020), forbeholder Selskapet seg retten til å reallokere, kansellere eller redusere tegningen helt eller delvis i henhold 

til allmennaksjeloven §§ 10-12, jf. 2-13. Forsinket betaling vil medføre at det løper forsinkelsesrenter etter den til enhver tid gjeldende rente i 

henhold til forsinkelsesrenteloven av 17. desember 1976 nr. 100, som per dato for Prospektet er 8 % per år.    

 

Kapitalforhøyelsen relatert til tegning av Tilbudsaksjer vil registreres i Foretaksregisteret så snart full betaling av tegningsbeløpet for 

Tilbudsaksjene er mottatt av Selskapet og vilkårene for registrering av kapitalforhøyelsen er oppfylt. Tilbudsaksjer allokert til tegnere i 

Reparasjonsemisjonen vil deretter bli distribuert til tegnernes VPS-konti. Den tidligste datoen Tilbudsaksjene kan registreres i Foretaksregisteret, 

forutsatt at alle vilkår i Reparasjonsemisjonen foreligger, er på eller rundt 24. september 2020, med etterfølgende distribusjon i VPS på eller 

rundt 25. september 2020. Dersom alle vilkårene ikke er tilfredsstilt på nevnte dato, vil registrering og levering av Tilbudsaksjene bli tilsvarende 

utsatt. Dersom Reparasjonsemisjonen avlyses vil Tegningsrettene utløpe uten verdi, alle tegninger og allokeringer av Tilbudsaksjer vil bli sett 

bort fra, og tegningsbeløp som er betalt vil tilbakebetales uten rente.  
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 RESTRIKSJONER PÅ SALG                               

Personer som ønsker å tegne Tilbudsaksjer gjøres oppmerksom på punkt 5.3.16 «Selling and transfer restrictions» i Prospektet. Selskapet 

vil ikke foreta noen handlinger for å tillate et tilbud av Tegningsrettene eller Tilbudsaksjene (herunder Warrants) (etter utøvelse av 

Tegningsrettene eller på annen måte) i noen annen jurisdiksjon enn Norge. Mottak av Prospektet innebærer ikke et tilbud i jurisdiksjoner 

hvor det vil være ulovlig å gi et tilbud og i slike tilfeller er Prospektet kun til informasjon og skal ikke kopieres eller distribueres videre. 

Personer utenfor Norge bør konsulere sine profesjonelle rådgivere om samtykke fra myndighetene eller andre er påkrevet, eller om det er nødvendig å 

overholde andre formaliteter for å kunne tegne Tilbudsaksjer.   

Enhver person som ønsker å tegne Tilbudsaksjer i Reparasjonsemisjonen har selv det fulle ansvar for etterlevelse av samtlige rettsregler i 

relevante jurisdiksjoner i denne anledning, herunder å anskaffe enhver myndighets- eller annen godkjennelse som måtte kreves, 

etterlevelse av andre nødvendige formaliteter samt betaling av enhver utstedelses-, overdragelses- eller annen skatt eller avgift som matte 

påløpe i slike jurisdiksjoner. Tegningsrettene, Tilbudsaksjene og Warrants er ikke og vil ikke bli registrert i henhold til den amerikanske 

Securities Act of 1933, slik denne er til enhver tid, ("US Securities Act"), og kan ikke tilbys, selges, tegnes, utøves, videreselges, leveres 

eller overdras, direkte eller indirekte, i USA, annet enn i henhold til relevante unntak fra registreringsplikten i henhold til US Securities 

Act og i samsvar med verdipapirlovgivning i delstat eller annen jurisdiksjon i USA. Tegningsrettene, Tilbudsaksjene og Warrants er ikke 

og vil ikke bli registrert i henhold til relevant verdipapirlovgivning i Australia, Canada, eller Japan og kan ikke tilbys, selges, utøves, 

leveres eller overføres, direkte eller indirekte, inn i eller innenfor de nevnte jurisdiksjoner, annet enn i henhold til relevante unntak fra 

registreringsplikten og i samsvar med verdipapirlovgivning i det aktuelle land, eller øvrige jurisdiksjoner der Tilbudsaksjene ikke lovlig 

kan tilbys. Denne tegningsblanketten er ikke et tilbud om salg eller en oppfordring til tilbud om kjøp av Tilbudsaksjer i noen jurisdiksjoner 

hvor slike tilbud eller oppfordringer er ulovlige. En melding om utøvelse av Tegningsretter og tegning av Tilbudsaksjer og Warrants i 

strid med restriksjonene ovenfor vil kunne regnes som ugyldig. Ved å tegne Tilbudsaksjer vil tegneren anses å ha garantert overfor 

Selskapet at tegneren og eventuelle personer tegningen gjennomføres på vegne av, gjør dette i tråd med restriksjonene nevnt ovenfor. 

 

 

 

 


