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TEGNINGSBLANKETT - JOIN21 AS (ORG. NO. 919 290 153) 
 

1. TEGNINGSSPERIODE FRA 10.05.2021 12.00 TIL 10.06.2021 21:00 CET 
 
Ifølge beslutningen om å øke aksjekapitalen i JOIN21, vist på neste side i dette skjemaet, kjøper jeg / vi aksjer 
selskapet som angitt nedenfor: 
 

Personlig Navn (Hvis du personlig kjøper aksjer) 
ELLER 
Firmanavn – (hvis firmaet kjøper aksjer) 

 

Hvis selskapet ditt kjøper aksjer, trenger vi også:  
Firmaets organisasjonsnummer (organisasjonsnr.) 

 

Antall aksjer (Minimum kjøp 1000 aksjer = NOK 4000,-)  
Pris per aksje (Tegningskurs - NOK) NOK 4.00 
Beløp som skal betales for aksjene (NOK)  
(Antall aksjer x (ganger) 4 NOK) 

 

Hver aksje har pålydende NOK 0,10. 
 
Investoren er innforstått med at investering i aksjer er forbundet med risiko. Investeringer i aksjer kan 
medføre tap. Investoren må selv vurdere investeringsmuligheten og oppfordres til å konsultere rådgivere 
og/eller foreta ytterligere undersøkelser hvis ønskelig eller hensiktsmessig.  
 
Underskriverne bekrefter at jeg/vi har vurdert risikoen og muligheten for tap knyttet til tegning av aksjer og 
aksepterer det. Jeg/vi bekrefter at investeringsbeslutningen er tatt etter eget skjønn og fullt ut på egen 
risiko. JOIN21 AS kan ikke påta seg noe ansvar for deltakeren sin investeringsbeslutning. Ved å signere dette 
skjemaet bekrefter deltakeren at han/hun har de nødvendige fullmakter til å utføre transaksjonen. 
Eventuelle tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med emisjonen er underlagt norske domstoler 
og jurisdiksjon med Oslo som verneting. 
 

     
Sted  Dato (dd.mm.yyyy)  Signatur 

Forpliktende signatur (elektronisk signert) 
 
 

2. INFORMASJON OM INVESTOREN 
 
Vennligst full ut detaljene i skjemaet under: 
 

Navn til person som signere:  
Fødselsnummer (11 siffer)  
Registret adresse (folkeregisteret):  
Postnummer og poststed  
Land  
Epost:  
Mobil:  

 
Fullført og signer aksjetegningsdokument som skal returneres senest innen 10.06.2021 21:00 (CET) til: 
JOIN21 AS epost: invest@join21.com, og kopi til Jan Taug: jan@join21.com  

http://www.join21.com/
mailto:invest@join21.com
mailto:jan@join21.com
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3. BETALING 
 
Aksjeinnskuddet for de tegnede aksjene skal gjøres opp ved å betale til selskapets sperrede depot konto:  
1286.53.62755 (BIC: LISTNO21XXX, IBAN no: NO6312865362755) hos LILLESTRØMBANKEN innen 10.06.2021 
21:00. Minimum kjøp er 1000 aksjer som gir en minste investering på NOK 4000,-. 
 
Depotkontoen er stengt for uttak av LillestrømBanken inntil investeringsprosessen er ferdigstilt. Det betyr at 
overføringer av aksjeinnskuddene vil ikke kunne gjennomføres før kapitalforhøyelsen er registrert i 
Foretaksregisteret. 
 

4. BESLUTNING OM STYREAUTORISASJON OG KAPITALFORHØYELSE 
 
I den ekstraordinære generalforsamlingen som ble avholdt 27.04.2021, ble det besluttet å gi styret i 
JOIN21 AS (org.nr 919 290 153) fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i henhold til aksjeloven j.f. §10-4. 
 
Styret foreslo for generalforsamlingen å øke aksjekapitalen henhold til selskapsloven j.f. §10-4 med følgende 
vilkår: 
 
a. Aksjekapitalen vil, gjennom en eller flere runder, totalt bli forhøyet opp til NOK 300.000,- ved utstedelse 

av opptil 3.000.000 aksjer (A eller B aksjer) til en tegningskurs på minimum NOK 3,00 per aksje. 
b. Fullmakten skal gjelde to år fra generalforsamlingens beslutning (27.04.2023). 
c. Fullmakten kan bli brukt til å styrke selskapets kapital, benyttes til etablering av incentivordning for 

ansatte og rådgivere eller å invitere inn investorer. 
d. Aksjeeieres fortrinnsrett skal kunne fravikes etter aksjelovens §10-4. 
e. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å 

pådra selskapet særlig plikter etter aksjeloven §10-2. 
f. Styret beslutter andre vilkår og betingelser i forbindelse med kapitalutvidelsen. 
g. Styret kan, basert denne fullmakten, foreta de vedtektsendringer som kapitalforhøyelsen påkrever etter 

aksjeloven §10-19. 
h. De nye aksjene gir rettigheter i selskapet, herunder utbytte, fra registreringen av kapitalforhøyelsen i 

Foretaksregisteret jf. aksjeloven § 10-11. 
i. Innskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf. aksjeloven § 10-13. 
j. Selskapets estimerte kostnader i forbindelse med en kapitalforhøyelse er ca. NOK 15 000. Utgiftene 

dekkes av selskapet. 
 
Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag. 
 
30. April 2021 ble følgende styrevedtak vedtatt for å gjennomføre en kapitalforhøyelse i henhold til 
styrets fullmakt: 
 

Basert på fullmakten som er godkjent av generalforsamlingen, har styret besluttet å øke aksjekapitalen i 
selskapet med følgende vilkår: 

a. Aksjekapitalen økes med et maksimumsbeløp på NOK 100.000,- (1.000.000 aksjer), ved utstedelse av nye 
type klasse A-aksjer til tegningskurs NOK 4,00 per aksje.  

b. Aksjenes pålydende er NOK 0,10 per aksje. 
c. Aksjonærenes fortrinnsrett jf. Aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret. 
d. Selskapets vedtekter, innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg jf. Aksjeloven §§ 10-2 og 10-3 

samt årsregnskapet og årsberetningen for de to siste årene, holdes tilgjengelig på selskapets kontor. 
Dokumentene er også tilgjengelig på selskapets web sider (https://join21.com/invest-in-join21).  

e. Tegning av de nye aksjene skal skje på en særskilt tegningsblankett som gjengir generalforsamlingens 
beslutning om styrefullmakt og styrets beslutning om kapitalforhøyelse jf. Aksjeloven §10-18. 

http://www.join21.com/
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f. Tegningsperioden er fra 10.05.2021 12.00 til 10.06.2021 kl 21:00 CET. 
g. De nye aksjene gir rettigheter i selskapet, herunder utbytte, fra registreringen av kapitalforhøyelsen i 

Foretaksregisteret, jf. aksjeloven § 10-11. 
h. Aksjeinnskuddet kan disponeres av selskapet før kapitalforhøyelsen er registrert, jf. aksjeloven § 10-13. 
i. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 10.06.2021 kl 21:00 ved betaling av aksjeinnskuddet til 

selskapets sperret konto (depot) kontonummer 1286.53.62755 (BIC: LISTNO21XXX, IBAN no: 
NO6312865362755) at LILLESTRØMBANKEN 

j. Signert tegningsblankett sendes til invest@join21.com, med kopi til: jan@join21.com . 
k. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 15.000,-. 

Styret vedtok enstemmig kapitalforhøyelsesforslaget. 

 

4. SELSKAPETS INVESTORPRESENTASJON OG SELSKAPSDOKUMENTER 
 
Investoren har blitt presentert selskapets investor prospekt før tegning av aksjer og i dette dokumentet er 
det inkludert relevante dokumenter som for eksempel: 
 
a. Vedtekter JOIN21 AS 
b. Årsregnskap og årsrapporter for 2019 og 2020, inklusiv revisorrapport for 2020. 
c. Andre relevante dokumenter 
 
Om du har mottatt denne tegningsblanketten og ikke har fått tilgang til investor prospektet finner du det på 
denne websiden: https://join21.com/invest-in-join21/ . Vennligst be om passord til websiden fra 
jan@join21.com  eller på telefon/sms: +47 90122900. 
 

*** 

http://www.join21.com/
mailto:invest@join21.com
mailto:jan@join21.com
https://join21.com/invest-in-join21/
mailto:jan@join21.com

