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TEGNINGSBLANKETT 

 

Forhøyelse av aksjekapitalen i Fosenbrua AS 
 
 

Ekstraordinær generalforsamling i Fosenbrua AS ble avholdt tirsdag den 14. 
desember 2021 kl. 14.00 på Teams.  
 
I innkallingen var satt opp som punkt 5: 
 
«Fullmakt til styret gjeldende for 2 år om å kunne forhøye aksjekapitalen med inntil 
kr. 2.725.000. Styrets forslag følger vedlagt.» 
 
Fra generalforsamlingens behandling av punkt 5 gjengis 
 
«5. Det ble enstemmig vedtatt følgende: 

 
Det gis fullmakt til styret gjeldende for 2 år om å kunne forhøye aksjekapitalen med 
inntil kr. 2.725.000. inntil den 14.12.2023. De eksisterende aksjonærers fortrinnsrett 
til å tegne nye aksjer settes til side jf aksjeloven § 10-5. Fullmakten omfatter ikke 
kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra 
selskapet særlige plikter, jf aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning 
om fusjon jf aksjeloven §13-5. Aksjeinnskuddene skal jf aksjeloven § 10-13, annet 
ledd betales direkte til selskapet, og innskuddene kan disponeres av selskapet før 
kapitalforhøyelsen er registrert.» 
 
Med bakgrunn i denne fullmakten har Styret i Fosenbrua AS besluttet følgende: 
 

1. Aksjekapitalen forhøyes med kr. minimum 500,000, maksimum med kr. 
2,725,000. 

2. Aksjenes pålydende settes til a kr. 5.000. 
3. For hver aksje betales inkl overkurs kr. 5.100 
4. De nye aksjene kan tegnes av nåværende eiere og eventuelle nye 

interessenter. 
5. Frist for å tegne aksjene er 30. april 2022. 
6. Betaling av aksjer inkl. overkurs må skje til Fosenbrua AS, c/o Langekra 25, 

7350 Buvika, kontonummer 4336.16.07369 i Stadsbygd Sparebank snarest og 
senest innen 31. mai 2022. 

7. De nye aksjene gis rett til utbytte fra regnskapsåret 2022.  
8. Utgiftene forbundet med kapitalforhøyelsen anslås til kr. 15.000. 
9. De eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne nye aksjer settes til side 

jf. aksjeloven § 10-5. 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A710-2
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Selskapets vedtekter, årsregnskap og årsberetning for de to siste år er tilgengelig på 
www.fosenbrua.no, eller ved henvendelse til daglig leder Olav Ellevset på tlf. +47 
95219459 eller epost post@fosenbrua.no. 
 
Jeg/vi tegner oss herved for ………..aksjer a kr. 5.000, - totalt kr. …………. 
Overkurs til dekning av omkostninger kommer i tillegg med kr. 100 per aksje. 
 
 
……………………….. den ………………………… 
 
 
……………………………………….. 
Firma        /         privatperson 
 
 
………………………………………... 
Foretaksnummer / Fødsels og personnummer 
 
 
…………….. …………………… …………………………………… 
Tlf   Epostadresse   Adresse 
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