
 

 

 

 Bestillingsblankett – KBB Medic AS 912 372 022 (”Selskapet”) 

 

Ved undertegning av denne blanketten:  

1 Bestilles aksjer i Selskapet i et antall som angitt nedenfor og for NOK 43.59 pr aksje, hvorav NOK 0.1 er aksjekapital 
og NOK 43.49 er overkurs.  

Totalt antall aksjer i selskapet før emisjon er 390.000, pålydende NOK 0.1. Det er kun én aksjeklasse i Selskapet.  

2 Forplikter bestilleren seg bindende og ugjenkallelig til å tegne og betale for det antall aksjer bestilleren tildeles i 
forbindelse med aksjekapitalforhøyelsen i Selskapet.  

3 Gis Bernt Bøgvald Aarli (Styreleder) ugjenkallelig fullmakt til på mine/våre vegne å tegne aksjer i Selskapet i et antall 
og på betingelser som angitt nedenfor.  

Videre bekreftes ved underskrift av denne blanketten:  

1 
At bestillingen skjer på de vilkår som fremkommer i denne bestilling, at jeg/vi er kjent med at styremedlemmene i 
Selskapet selv har eierinteresser i Selskapet, at det ikke gir noen garanti for at Selskapets budsjetter oppnås, samt at 
investeringen er forbundet med risiko.  

2 At jeg/vi på anmodning fra Selskapet vil overføre totalbeløpet til Selskapets emisjonskonto: 95220684726 

(Handelsbanken) 

3 At jeg/vi vil underskrive en aksjonæravtale i Selskapet («Aksjonæravtalen»). Foreløpig utkast til Aksjonæravtalen 
følger vedlagt. 

Informasjon om tegningen: 

1 
Tegning av aksjer forventes å skje ved avholdelse av ekstraordinær generalforsamling i perioden fra og med 
01.11.2022 til og med 30.11.2022. Selskapet er berettiget til å forlenge denne tegningsperioden med inntil 8 uker. 

2 
Selskapet forbeholder seg retten til å foreta tildeling av aksjer ved emisjonen. Selskapet forbeholder seg videre retten 
til å avgjøre hvor stort antall aksjer som skal tegnes. 

 Informasjon om tegneren:  

Tegner:   Org.nr / Pers.nr 

Tegners postadresse:  
Tegners bankkonto:  

Tegners e-post adresse:   

Tegners telefonnummer: Tegners mobiltelefonnummer:  Kontaktperson: 
 

Antall aksjer:   Blanketten bringes til:  
KBB Medic AS  

v/ Bjarte Nore 
 
E-post: bjarte@kbbmedic.no  

Investert beløp (antall aksjer x NOK 43.59)  

Totalbeløp for innbetaling (NOK):   

Sted: 
Dato: 
Forpliktende underskrift*:______________________________________________________  

 (*) Ved signatur på vegne av selskap innestår den som signerer for at han har gyldig fullmakt 

 


