BLANKETT FOR TEGNING AV AKSJER I TECO MARITIME GROUP AS (Tidligere The Maritime Group
AS)
(ORG.NR. 997 067 398)
I generalforsamling den 7.februar 2018 vedtok generalforsamlingen en kapitalforhøyelse ved
fortrinnsrettsemisjon.
Generalforsamlingens vedtak er gjengitt nedenfor:
a) Selskapets nominelle aksjekapital forhøyes med et beløp på minst NOK 3 000 og høyst
NOK 15 000.
b) Aksjenes pålydende skal være NOK 0,001.
c) Tegningskurs pr. aksje skal være NOK 1,10. Overkurs betalt i emisjonen skal tillegges
overkursfondet.
d) Aksjene skal tegnes av selskapets aksjeeiere, og reglene om aksjeeiernes fortrinnsrett i
aksjeloven § 10-4 er ikke fraveket.
e) Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett som utarbeides for dette formål.
f) Aksjene kan tegnes i en tegningsperiode fra generalforsamlingens beslutning frem til 31.
mars 2018. Styret i selskapet skal ha rett til å forlenge tegningsfristen med inntil tre uker. Ved
en eventuell forlengelse av tegningsfristen vil tegnere som har tegnet innenfor den
opprinnelige tegningsfristen fortsatt være bundet av sin tegning.
g) Frist for innbetaling av aksjeinnskuddet er 7 virkedager etter aksjetegningen. Aksjeinnskudd
skal betales til Selskapets konto iht. opplysningene i tegningsblankett. Selskapet kan
disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
h) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens
registrering i Foretaksregisteret.
i) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 10 000. Utgiftene dekkes av Selskapet.
j) Selskapets vedtekter § 4 om aksjekapital blir å endre i henhold til den kapitalforhøyelse som
finner sted på grunnlag av vedtakene i dette punkt.

I henhold til beslutning om kapitalforhøyelse, gjengitt ovenfor, tegner vi/jeg meg for aksjer i
The Maritime Group AS som angitt nedenfor:
Navn/firma

Antall aksjer

Beløp å betale

Sted………………., den …………………

_____________________________
Forpliktende underskrift

Nærmere opplysninger om tegneren
Fornavn:
Etternavn/Firma e.l.:
Gateadresse e.l. (for private: Boligadresse):
Postnummer og poststed:
E-postadresse
Fødselsnummer (11 sifre) eller org.nr.:
MÅ UTFYLLES
Skattekommune:
VPS-kontonummer:
MÅ UTFYLLES
Utfylt blankett returneres innen 20. april 2018 til:
TECO Maritime Group AS
Att: Christian Fr. Thyholdt
Adresse: Postboks 465, 1327 Lysaker
E-post: cft@teco.no
****
Følgende dokumenter er tilgjengelig på selskapets kontor med besøksadresse
Lysaker torg 12, 1366 Lysaker, samt på selskapets webside: www.teco.no/shareholders-info
Selskapets vedtekter, samt de to siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning.

