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EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS - TEGNINGSBLANKETT 
 

Vilkårene for den garanterte fortrinnsrettsemisjonen av 900 000 nye egenkapitalbevis i Grong Sparebank ("Banken") vedtatt av Bankens generalforsamling 7. juni 2016 
fremgår av prospektet datert 11. august 2016 ("Prospektet"). Emisjonen medfører at Banken utsteder ny eierandelskapital på NOK 90 000 000 ved utstedelse av 900 000 
Egenkapitalbevis pålydende NOK 100 til tegningskurs NOK 104 ("Emisjonen"). Ord og uttrykk definert i Prospektet skal ha samme betydning og innhold i denne 
Tegningsblanketten. Innkallingen til og protokollen fra generalforsamling (med vedlegg) som vedtok Emisjonen, Bankens vedtekter, prospektet og Bankens årsresultat og 
årsberetning for de siste tre årene er tilgjengelig i Bankens hovedkontor i Sundspetvegen 2, 7870 Grong. 
  

Tegningsprosedyre 
Tegningsperioden løper fra og med 15. august 2016 kl 09:00 CET og til og med 2. september 2016 kl. 15.00 CET ("Tegningsperioden"). Tegning av egenkapitalbevis skjer 
ved at tegneren fyller ut denne Tegningsblankett, som må være mottatt Grong Sparebank eller Tilrettelegger før utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketten kan 
leveres i Banken eller per post til Grong Sparebank, Postboks 104, 7870 Grong, att: Johan Trapnes eller Jon Håvard Solum, e-post: emisjon@grong-sparebank.no, eller 
til Norne Securities AS per post Postboks 7801, 5020 Bergen, e-post: emisjoner@norne.no. Tegningsblanketter som mottas etter utløpet av Tegningsperioden vil ikke bli 
behandlet. Banken og Tilrettelegger kan etter eget skjønn forkaste Tegningsblanketter som er i) ufullstendige, ii) inneholder feil og/eller som iii) innebærer at tegningen er 
ulovlig. Tegneren bærer risikoen for eventuelle forsinkelser i postgang, faksforsendelser, eller andre forsinkelser i kommunikasjonen som innebærer at Tegningsblanketten 
ikke kommer frem til Banken eller Tilrettelegger innen Tegningsperiodens utløp. 
 

Tegningskurs 
NOK 104 pr. Egenkapitalbevis. 
 

Tegningsretter og øvrige tegningsbetingelser 
Bankens egenkapitalbeviseiere per utløpet av 7. juni 2016 blir tildelt omsettelige tegningsretter som, i henhold til gjeldende lov, gir fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt 
egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen til tegningskurs. Hver eksisterende egenkapitalbeviseier vil motta 1 tegningsrett for hvert egenkapitalbevis eiet ved utløpet av 
7. juni 2016. Hver tegningsrett, vil med forbehold for gjeldende verdipapirlovgivning, gi rett til å tegne og bli tildelt ett nytt egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. 
Overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt. Tegningsretter som ikke er solgt eller benyttet til å tegne nye egenkapitalbevis før utløpet av 
tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren, og dermed være verdiløs. Tegningsrettene omsettes via Norne Securities AS. 
 
Tegningsgrunnlaget er denne Tegningsblankett samt Prospektet. Det samlede tegningsgrunnlaget betegnes i fellesskap som "Tegningsbetingelsene". Ved underskrift på 
denne Tegningsblankett bekrefter tegneren å ha mottatt Tegningsbetingelsene og tegneren bekrefter å være bundet av de betingelser som er nedfelt i disse 
Tegningsbetingelsene. Tegneren er bundet av sin tegning og den kan ikke endres eller trekkes tilbake etter mottak av Banken eller Tilrettelegger. Tegneren forplikter seg 
til å betale tegningsbeløpet, dvs. antall tegnede Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 104).  
 

Tildeling  
Tildeling av Egenkapitalbevis vil bli foretatt basert på tildelingskriteriene inntatt i Prospektet avsnitt 4.2.11. Banken og Tilrettelegger forbeholder seg retten til å avvise 
og/eller redusere den enkelte tegning, helt eller delvis i forbindelse med tildelingen. Tildeling av færre Egenkapitalbevis i Emisjonen enn det den tegnede summen tilsier 
påvirker ikke tegnerens forpliktelse til å betale for de tildelte Egenkapitalbevisene. Melding om tildeling vil bli sendt omkring 7. september 2016 med angivelse av antall 
tildelte egenkapitalbevis og Betalingsdato. 
 

Betaling 
Tilrettelegger vil automatisk foreta betaling fra tegnerens oppgitte bankkonto tilsvarende antall tildelte Egenkapitalbevis multiplisert med tegningskursen (NOK 104). 
Tegneren gir ved påtegnelse av tegningsblankett Tilretteleggeren ugjenkallelig fullmakt og instruks til å belaste bankkontoen direkte for det totale tegningsbeløpet på 
Betalingsdagen. Prosedyre for betaling av tildelte egenkapitalbevis er nærmere beskrevet i Prospektet punkt 4.2.12. Ved manglende dekning på belastningskonto vil det 
påløpe forsinkelsesrente i samsvar med den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente, jfr. lov om forsinket betaling. P.t. er forsinkelsesrenten 8,50 % p.a. Ved manglende 
dekning på innbetalingsdag forbeholder Banken og Tilrettelegger seg rett til å la andre tegne de aktuelle Egenkapitalbevis eller selge disse for tegnerens regning og risiko i 
samsvar med gjeldende lov og forskrift. 
 

Ansvar og risiko 
Tegneren erkjenner at tegning av Egenkapitalbevis fullt ut skjer for egen regning og risiko og at tegneren har satt seg inn i Prospektet. Tegneren bekrefter å kunne vurdere 
risikofaktorene knyttet til en beslutning om å investere i Banken ved å tegne Egenkapitalbevis, og å være i stand til å bære den økonomiske risikoen ved, og tåle et 
fullstendig tap av, en slik investering. 
 

Hensiktsmessighetstest 
For at Tilretteleggeren skal kunne motta og behandle denne Tegningsblanketten er Tilretteleggeren i henhold til verdipapirhandelloven pålagt å gjennomføre en 
hensiktsmessighetstest av alle tegnere i Emisjonen. Tilretteleggeren skal i den forbindelse søke å innhente opplysninger om tegneres kunnskap og erfaring med det 
aktuelle investeringsområdet. Undersøkelsen skal sette Tilretteleggeren i stand til å vurdere om investeringen i Egenkapitalbevis er hensiktsmessig for tegneren. I 
situasjoner der Tilretteleggeren finner at investeringen ikke er hensiktsmessig for tegneren, vil tegneren bli informert om dette. Videre må tegneren, alene eller i 
samarbeid med eventuelle finansielle rådgivere, vurdere om det er ønskelig å gå videre med investeringen på tross av opplysningene som foreligger fra Tilretteleggeren. 
Vennligst besvar spørsmålene nedenfor: 
 

Yrkeserfaring og utdanningsnivå: 
Stilling/Yrke:______________________________________  
Utdanningsnivå:  Grunnskole   Videregående   Høyskole/universitet  
Kunden eller den som handler på vegne av kunden har økonomisk utdannelse:   Ja  Nei     
Kunden eller den som handler på vegne av kunden har yrkeserfaring fra finanssektoren eller annen relevant bakgrunn:  Ja  Nei   
 
Dersom Kunden har krysset "Ja" ovenfor, vennligst spesifiser utdannelse/yrkeserfaring: _________________________________________________________________ 
 

Investeringserfaring i: Antall transaksjoner siste året: Kunnskapsnivå om: 

Unoterte finansielle instrumenter 
 
Børsnoterte finansielle instrumenter 

 Ingen        <5         >5 
 

 Ingen        <5         >5 

 ingen        middels         høyt 
 

 ingen        middels         høyt 

Dersom tegneren ikke gir de opplysninger som Tilrettelegger plikter å innhente, eller gir ufullstendige opplysninger, advarer Tilretteleggeren med dette om at det vil være 
umulig for Tilretteleggeren å vurdere om det er hensiktsmessig for tegner å delta i Emisjonen. Alle tegnere i Emisjonen vil bli klassifisert som ikke-profesjonelle investorer.  
 
  



Hvitvaskingskontroll/legitimasjonskontroll 
Emisjonen er underlagt hvitvaskingsloven av 6. mars 2009 nr. 11 og hvitvaskingsforskriften av 13. mars 2009 nr. 302. Tegnere som ikke er eksisterende kunder av Banken 

eller Tilrettelegger må fylle ut eget skjema for legitimasjonskontroll som er vedlagt tegningsblanketten. Vennligst oppi din kundestatus i skjemat under: 

 
Eksisterende kunde av Grong Sparebank:           Ja         Nei   
 
Eksisterende kunde av Norne Securities:             Ja       Nei 

 
I henhold til ovenstående vilkår, og vilkårene inntatt i Prospektet, tegner undertegnede egenkapitalbevis i emisjonen som følger:  
 

SPESIFIKASJON AV TEGNINGEN 
Antall Egenkapitalbevis: 
 

Totalt tegningsbeløp (antall x tegningskurs NOK 104): 
 
NOK 

Antall tegningsretter: 

Tegnerens VPS-konto: 
 

For Tilrettelegger: Hensiktsmessighetstest/egnethetstest 
utført eller vurdert: 

(For megler: Løpenr. )  

Ugjenkallelig fullmakt til å belaste konto  

  

Undertegnede gir herved Tilrettelegger en ugjenkallelig 
fullmakt til å belaste den nedenfor angitte bankkontoen for 
betaling av tildelte egenkapitalbevis (totalt NOK; antall tildelte 
egenkapitalbevis * NOK 104) 

  
 

______________________________________________________ 
Norsk bankkontonummer (11 siffer) 

 

 
 
 

  

Sted og dato 
Må være datert i Tegningsperioden 

 Forpliktende underskrift  
Undertegnede må ha rettslig handleevne. Dersom blanketten signeres på vegne av tegneren, må det 
vedlegges dokumentasjon for at undertegner har slik kompetanse (fullmakt, eksempelvis firmaattest) 

OPPLYSNINGER OM TEGNEREN (Ved endringer i faste opplysninger må kontofører kontaktes.) 

Fødselsnummer / 
Organisasjonsnummer 

 Telefonnr. på dagtid  

Fornavn/ Kontaktperson 

 

 E -post adresse  

Etternavn/Firma 

 

 Postnummer  

Gateadresse (for 
private; boligadresse): 

 Poststed  

 


