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Børsmelding 5. februar 2019  

 

      

BOR – Foreløpig resultat av fortrinnsrettsemisjonen 

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES 

OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL 

Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen ("Fortrinnsrettsemisjonen") i Borgestad ASA ("Selskapet") 

utløp kl. 16.30 (norsk tid) i dag, den 5. februar 2019. 

En foreløpig opptelling viser at Selskapet har mottatt tegninger for omtrent 7 millioner nye aksjer. Totalt 

3.385.300 nye aksjer ble tilbudt i Fortrinnsrettsemisjonen. Det foreløpige resultatet tilsier dermed en 

overtegning på omtrent 106 %. 

Endelig tildeling av de nye aksjene vil bli gjort i morgen i henhold til tildelingskriteriene inntatt i 

prospektet datert 21. januar 2019. Det endelige resultatet av Fortrinnsrettsemisjonen vil bli 

offentliggjort kort tid etter, og tildelingsbrev vedrørende de nye aksjene og korresponderende 

tegningsbeløp som skal betales av den enkelte tegner, forventes å bli sendt ut i løpet av morgendagen.  

Betalingsfristen for de nye aksjene er 7. februar 2019. 

For ytterligere informasjon, kontakt: 

Pål Feen Larsen, CFO, Borgestad ASA, Tel.: +47 48 84 53 33.  

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any other jurisdiction in 

which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. These 

materials are not an offer for sale of securities in the United States or any other country. The securities 

referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the 

"U.S. Securities Act"), and may not be sold in the United States absent registration or pursuant to an 

exemption from registration under the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any 

portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the 

securities in the United States. 


