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Borgestad ASA – Ny aksjekapital registrert 

 

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 

 

Det vises til børsmelding fra Borgestad ASA ("Selskapet") publisert 28. november 2019 vedrørende styrets beslutning 

om å forhøye Selskapets aksjekapital med NOK 27.120.000 i transje 1 av den rettede emisjonen som ble plassert 27. 

november 2019 ("Emisjonen"), og med NOK 1.186.250 i kapitalforhøyelsen vedtatt i forbindelse med Selskapets 

incentivprogram for ledende ansatte ("Incentivprogrammet"), ved utstedelse av til sammen 2.830.625 aksjer.   

 

Kapitalforhøyelsene relatert til transje 1 av Emisjonen og Incentivprogrammet har nå blitt registrert i 

Foretaksregisteret. Selskapets nye aksjekapital er NOK 96.092.350, fordelt på 9.609.235 aksjer, hver pålydende NOK 

10. 

  

De nye aksjene relatert til transje 1 av Emisjonen og Incentivprogrammet vil bli utstedt på et separat ISIN (forventet 

omkring 4. desember 2019) og vil først være omsettelige etter at noteringsprospektet for de nye aksjene har blitt 

godkjent av Finanstilsynet og publisert, hvilket er forventet å skje i slutten av januar 2020. 

 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

 

Pål Feen Larsen, Konsernsjef i Borgestad ASA 

Tel: +47 48 84 53 33 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12. 

 

Important information: This release is not for publication or distribution, in whole or in part directly or indirectly, in or into Australia, Canada, Japan 

or the United States (including its territories and possessions, any state of the United States and the District of Columbia). This release is issued for 

information purposes only, and does not constitute or form part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities, in the United 

States or in any other jurisdiction. The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act 

of 1933, as amended (the "US Securities Act"). The securities may not be offered or sold in the United States except pursuant to an exemption from 

the registration requirements of the US 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. Copies of this announcement are not being made and may not be 

distributed or sent into Australia, Canada, Japan or the United States. 


