
	

	

 Oversiktsside: Fortrinnsrettsemisjon 
 
 
Om fortrinnsrettsemisjonen 
Nordic Mining annonserte 13. September 2019 at selskapet vil gjennomføre en 
fortrinnsrettsemisjon på inntil 25.000.000 nye aksjer. Tegningskursen i emisjonen er 
1,40 kroner pr. aksje. Fortrinnsrettsemisjonen vil tilføre selskapet inntil 35 millioner 
kroner i ny egenkapital. Provenyet fra emisjonen vil sikre selskapet finansiering til 
videreutvikling av rutil- og granat-prosjektet på Engebø inkludert ferdigstillelse av den 
endelige mulighetsstudien (definitive feasibility study) og inn i Front End Engineering og 
Design (FEED) fasen. I tillegg vil deler av provenyet fra	fortrinnsrettsemisjonen bli 
benyttet til generelle selskapsformål. 

 Spørsmål og svar 
Her finner du noen vanlige spørsmål og svar om praktiske forhold rundt 
fortrinnsrettsemisjonen, blant annet hvordan du tegner aksjer, hvordan tegningsretter 
tildeles, hvordan du kan kjøpe og selge tegningsretter, og hvordan du betaler for 
aksjene. 
 
 	

Hvordan tegne aksjer og kontaktinformasjon 
Aksjer i fortrinnsrettsemisjonen kan tegnes ved å sende inn tegningsblankett på papir 
eller elektronisk via internett. Prospekt, tegningsblankett og link til elektronisk tegning 
via internett er tilgjengelig her på hjemmesiden. Du kan også bestille prospekt og 
tegningsblankett, eller få svar på andre spørsmål ved å kontakte SpareBank 1 Markets 
(telefon: +47 24 14 74 70, e-post: subscription@sb1markets.no). 

 
   Meldinger i forbindelse med emisjonen 
Her finner du en oversikt over alle børsmeldinger fra Nordic Mining inkludert meldinger 
distribuert i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. 
 
 
Tidslinje 
Tegningsperioden i emisjonen vil være fra 18. september til 2. oktober 2019 kl. 16.30 
(norsk tid). Handelen i tegningsretter vil være fra 18. september til 30. september 2019 
kl. 16.30 (norsk tid). Les mer her om de viktigste datoene for fortrinnsrettsemisjonen. 
 
 

 

https://www.nordicmining.com/investors/stock-market-releases/
https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1568724251/nom-subscription-form-no.pdf
https://www.sb1markets.no/transaksjoner/2019/september/nordic-mining/
https://www.sb1markets.no/transaksjoner/2019/september/nordic-mining/


	

	

Om fortrinnsrettsemisjonen  

Nordic Mining informerte i børsmelding 13. september 2019 at selskapet skal 
gjennomføre en fortrinnsrettsemisjon på inntil 25.000.000 nye aksjer for å sikre 
selskapet finansiering til videreutvikling av rutil- og granat-prosjektet på Engebø, 
primært for ferdigstillelse av den endelige mulighetsstudie (definitive feasibility study) og 
inn i Front End Engineering og Design (FEED) fasen samt generelle selskapsformål.  

Fortrinnsrettsemisjonen vil brutto tilføre selskapet inntil 35 millioner kroner i ny kapital.  
 
Tegningskursen er 1,40 kroner pr. aksje. Aksjeeiere vil motta 0,1738625 tegningsretter 
for hver aksje eid pr. 13. september 2019 (som registrert i VPS pr. 17. september 2019). 
Hver tegningsrett gir eieren rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje i emisjonen. 



	

	

Spørsmål og svar om Nordic Minings fortrinnsrettsemisjon  

Nordic Mining gjennomfører en fortrinnsrettsemisjon for å sikre selskapet finansiering til 
viktige verdiøkende prosjektaktiviteter for Engebøprosjektet. Tegningsperioden er fra 18. 
september til 2. oktober 2019 kl. 16.30 (norsk tid).  

1. Hva er en fortrinnsrettsemisjon? 
2. Hva er årsaken til fortrinnsrettsemisjonen? 
3. Når skjer fortrinnsrettsemisjonen? 
4. Hva er betingelsene for fortrinnsrettsemisjonen? 
5. Hva er en tegningsrett? 
6. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter? 
7. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg tegner 

meg for nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen? 
8. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til fortrinnsrettsemisjonen? 
9. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? 
10. Når kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? 
11. Hvordan kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? 
12. Hvordan tegner jeg aksjer elektronisk via internett? 
13. Kan jeg tegne meg for flere aksjer enn jeg har tegningsretter til? 
14. Kan jeg tegne meg for færre aksjer enn jeg har tegningsretter til? 
15. Kan jeg tegne meg selv om jeg ikke eide aksjer pr. 13. september 2019? 
16. Hvordan betaler jeg for de nye aksjene? 
17. Hvordan får jeg vite hvor mange aksjer jeg har blitt tildelt? 
18. Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? 
19. Kan jeg tegne meg for flere aksjer, etter at jeg allerede har sendt inn en tegning? 
20. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i Nordic Mining? 
21. Hvordan kan jeg få vite mer om fortrinnrettsemisjonen? 

1. Hva er en fortrinnsrettsemisjon? 

En emisjon er en finansieringsform som selskaper benytter for å få inn mer egenkapital. 
Mot innskudd i penger utsteder selskapet nye aksjer til dem som allerede eier aksjer i 
selskapet og/eller til noen som ikke eier aksjer i selskapet fra før. I en 
fortrinnsrettsemisjon vil eksisterende aksjeeiere automatisk få tildelt tegningsretter som 
gir rett til å tegne og få tildelt nye aksjer basert på aksjeeierens eksisterende eierandel i 
selskapet. 

2. Hva er årsaken til fortrinnsrettsemisjonen? 

Mineralforekomsten på Engebø er en av verdens største forekomster av titanmineralet 
rutil og med den høyeste konsentrasjonen av rutil (gehalt) som til nå er kjent blant 
eksisterende og planlagte rutilprodusenter. I tillegg har forekomsten et høyt innhold av 
granat, noe som medfører at det kan utvinnes to mineraler fra forekomsten. 
Forekomsten på Engebø utmerker seg også ved sin fordelaktige lokalisering som blant 
annet gir enkel internlogistikk og gunstig utskipning/avstand til det europeiske markedet. 

Grunnstoffet titan brukt som pigment gir trygge og miljøvennlige produkter for 
samfunnet, for eksempel i maling, medisin og leker. Titan som metall har spesielle 
egenskaper ved bruk i alt fra kunstige kroppsdeler til fly. Rutil har store fordeler ved 
videreprosessering i forhold til alternative titanråstoffer. Et begrenset tilfang av nye 
prosjekter underbygger forventninger om en positiv markedsutvikling. 

Granat er et hardt industrimineral som brukes i vannjet-skjæring, til sandblåsing og til 
ulike slipeformål. Sammenlignet med rutil/titanråstoff, som har vært i bruk i omkring 100 
år, er industriell anvendelse av granat av nyere dato. Den sterkeste veksten er innen 
vannjet-skjæring hvor granat er det eneste mineralet som gir tilfredsstillende resultat. 



	

	

Granat benyttes i økende grad i sandblåsing, spesielt når tekniske krav til 
overflatebehandling for etterfølgende maling o.l. er høye. 
 
Reguleringsplanen og utslippstillatelsen for Engebø-prosjektet er godkjent av norske 
myndigheter, og Nordic Mining har inngått avtaler med de største grunneierne i området. 
Disse avtalene regulerer Nordic Mining sitt kjøp av området for det planlagte 
prosesseringsanlegget herunder det eksisterende havneanlegget og kompensasjon til 
grunneierne for utvinning og salg av mineraler fra Engebø-forekomsten.  

Formålet med emisjonen er å sikre selskapet finansiering til videreutvikling av rutil- og 
granat-prosjektet på Engebø, primært for ferdigstillelse av den endelige mulighetsstudie 
(definitive feasibility study) og inn i Front End Engineering og Design (FEED) fasen samt 
generelle selskapsformål.  

3. Når skjer fortrinnsrettsemisjonen? 

Fortrinnsrettsemisjonen har tegningsperiode fra og med 18. september til 2. oktober 
2019 kl. 16.30 (norsk tid). Handel i tegningsrettene foregår fra og med 18. september til 
30. september 2019 kl. 16.30 (norsk tid). 

4. Hva er betingelsene for fortrinnsrettsemisjonen? 

Du som var aksjonær i Nordic Mining ved utgangen av 13. september 2019 (som 
registrert i VPS 17. september 2019) har fått tildelt 0,1738625 tegningsretter for hver 
Nordic Mining-aksje du eide på dette tidspunktet. Antallet tegningsretter som utstedes til 
hver aksjeeier, rundes ned til nærmeste hele antall tegningsretter. Innehavere av 
tegningsretter har rett til å tegne og bli tildelt én ny aksje for 1,40 kroner pr. 
tegningsrett. 

5. Hva er en tegningsrett? 

En tegningsrett gir deg rett til å tegne og få tildelt nye aksjer i en fortrinnsrettsemisjon i 
et selskap til en bestemt pris i et bestemt tidsrom (tegningsperioden). I 
fortrinnsrettsemisjonen i Nordic Mining vil hver tegningsrett gi deg rett til å tegne og få 
tildelt én ny aksje. Tegningsretten har normalt en økonomisk verdi dersom 
tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet. Tegningsretten benyttes ved at du 
tegner deg for nye aksjer enten ved å sende inn en tegningsblankett (per post eller e-
post) eller elektronisk via internett. 

6. Hva må jeg gjøre for å få tegningsretter?  

Alle som var aksjeeiere i Nordic Mining ved utløpet av 13. september 2019 (som 
registrert i VPS 17. september 2019), tildeles automatisk tegningsretter. For aksjer i 
Nordic Mining kjøpt over børs med standard oppgjørsperiode i VPS innebærer dette at 
aksjer som er kjøpt 13. september 2019 eller tidligere, gir rett til å få tildelt 
tegningsretter, mens aksjer som er kjøpt 14. september 2019 eller senere, ikke gir rett 
til å få tildelt tegningsretter.  
 
Du får tildelt 0,1738625 tegningsretter for hver eksisterende Nordic Mining-aksje du var 
registrert som eier av 13. september 2019. Tegningsrettene blir automatisk lagt ned på 
din VPS konto før tegningsperioden starter den 18. september kl. 09.00 (norsk tid). Du 
vil også kunne kjøpe tegningsretter i markedet i perioden 18. september til 30. 
september 2019 kl. 16.30 (norsk tid).  

7. Vil tegningsrettene jeg har fått tildelt eller kjøpt, automatisk føre til at jeg 
tegner meg for nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen? 



	

	

Nei. Hvis du ønsker å tegne deg for nye aksjer, må du enten sende inn en 
tegningsblankett (per post eller e-post) eller tegne i den elektroniske løsningen via 
internett som er tilgjengelig for norske statsborgere her, slik at tegningen mottas av 
SpareBank 1 Markets innen 2. oktober 2019 kl. 16.30 (norsk tid). Se også svar på 
spørsmål 11 og 12 nedenfor. 

8. Hva skjer dersom jeg ikke foretar meg noe i forhold til 
fortrinnsrettsemisjonen? 

Tegningsrettene vil bli slettet ved utløpet av tegningsperioden 2. oktober 2019 kl. 16.30 
(norsk tid). Dersom du verken har tegnet deg for aksjer innen 2. oktober 2019 kl. 16.30 
eller solgt tegningsrettene dine innen 30. september 2019 kl. 16.30 (norsk tid), vil 
tegningsrettene bortfalle og dermed være verdiløse. 

9. Hvordan kan jeg kjøpe eller selge tegningsrettene? 

Fra 18. september til 30. september 2019 kl. 16.30 (norsk tid) vil tegningsrettene være 
omsettelige og notert på Oslo Axess. Du kan kjøpe eller selge tegningsretter fram til 30. 
september 2019 kl. 16.30 (norsk tid) gjennom din vanlige aksjehandelsløsning via 
nettbank eller nettmegler, eventuelt ved å kontakte SpareBank 1 Markets (telefon: +47 
24 14 74 70, e-post: subscription@sb1markets.no) eller et annet verdipapirforetak. Merk 
at perioden for handel i tegningsretter avsluttes to handelsdager før utløpet av 
tegningsperioden. Det er også viktig å merke seg at tegningsrettene må benyttes til 
tegning av aksjer innen 2. oktober 2019 kl. 16.30 (norsk tid) for ikke å bortfalle og 
dermed bli verdiløse. 

10. Når kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? 

Tegningsperioden er fra 18. september til 2. oktober 2019 kl. 16.30 (norsk tid). 

11. Hvordan kan jeg tegne meg for nye aksjer i emisjonen? 

Du kan enten sende en gyldig utfylt tegningsblankett per post eller e-post til SpareBank 
1 Markets eller tegne aksjer elektronisk her, som vil viderebringe deg til VPS’ 
elektroniske tegningssystem. Tegning elektronisk via internett er kun tilgjengelig for 
norske statsborgere. Selskaper og andre juridiske personer må benytte tegningsblankett. 

12. Hvordan tegner jeg aksjer elektronisk via internett? 

Under tegningsperioden vil du finne en lenke som videresender deg til VPS’ elektroniske 
tegningssystem, hvor du kan tegne nye aksjer elektronisk. For å logge inn på 
tegningssystemet må du oppgi fødselsnummer og VPS kontonummer. Elektronisk tegning 
er kun tilgjengelig for norske statsborgere. Selskaper (for eksempel et aksjeselskap) og 
andre juridiske personer må benytte fysisk tegningsblankett. 

13. Kan jeg tegne meg for flere aksjer enn jeg har tegningsretter til? 

Ja. Du vil imidlertid kun være sikret tildeling av det antall aksjer som dekkes av de 
tegningsrettene du har registrert på VPS konti ved utløpet av tegningsperioden. Du kan 
kjøpe flere tegningsretter på Oslo Axess som beskrevet under spørsmål 6. Disse gir deg 
rett til å tegne deg for ytterligere én aksje pr. kjøpt tegningsrett. Siste frist for å kjøpe 
tegningsretter er 30. september 2019 kl. 16.30 (norsk tid). 

14. Kan jeg tegne meg for færre aksjer enn jeg har tegningsretter til? 

https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1568724251/nom-subscription-form-no.pdf
https://www.sb1markets.no/transaksjoner/2019/september/nordic-mining/
https://www.sb1markets.no/transaksjoner/2019/september/nordic-mining/
https://www.sb1markets.no/transaksjoner/2019/september/nordic-mining/


	

	

Ja, det er fullt mulig. Siden tegningsretten normalt har en økonomisk verdi dersom 
tegningskursen er lavere enn aksjekursen i markedet, bør du selge de tegningsrettene du 
ikke benytter før utløpet av tegningsperioden. Siste frist for å selge tegningsretter er 30. 
september 2019 kl. 16.30 (norsk tid). 

15. Kan jeg tegne meg selv om jeg ikke eide aksjer pr. 13 september 2019? 

Ja, det er fullt mulig. Du kan kjøpe tegningsretter gjennom din vanlige 
aksjehandelsløsning via nettbank eller nettmegler, eventuelt ved å kontakte SpareBank 1 
Markets (telefon: +47 24 14 74 70, e-post: subscription@sb1markets.no) eller et annet 
verdipapirforetak. Det er også mulig å tegne seg i emisjonen uten tegningsretter, men 
uten tegningsretter er man ikke garantert allokering. Allokeringsprinsippene er beskrevet 
i kapittel 4.2.9 i «Securities Note» av Prospektet. 

16. Hvordan betaler jeg for de nye aksjene? 

Ved å signere på tegningsblanketten eller gjennom elektronisk tegning gir hver tegner av 
nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen SpareBank 1 Markets en ugjenkallelig fullmakt til å 
debitere en angitt bankkonto én gang. Den angitte bankkontoen vil bli debitert 7. oktober 
2019. Hver tegner er ansvarlig for at det er dekning på bankkontoen på datoen for trekk, 
som ytterligere beskrevet i prospektet. 

17. Hvordan får jeg vite hvor mange aksjer jeg har blitt tildelt? 

Tildelingsbrev sendes ut pr. post rundt 3. oktober 2019. Du kan også finne din tildeling i 
VPS investortjenester via din nettbank eller nettmegler fra og med 3. oktober 2019 kl. 
14.00 (norsk tid). 

18. Kan jeg trekke tilbake eller endre tegningen etter at den er sendt inn? 

Nei, tegningen er bindende når den er mottatt. 

19. Kan jeg tegne meg for flere aksjer, etter at jeg allerede har sendt inn en 
tegningsblankett? 

Ja, senere tegninger vil bli lagt til tidligere tegninger. Senere tegninger vil altså ikke 
komme i stedet for tidligere tegninger.  
 
Merk at tegningsblanketter fra samme investor med samme antall tegnede aksjer på to 
eller flere blanketter kun vil bli registrert som én aksjetegning dersom det ikke fremgår 
konkret på blanketten at aksjetegningen er korrekt. Ved elektronisk aksjetegning eller en 
kombinasjon av elektronisk aksjetegning og innsending av tegningsblankett vil alle 
aksjetegninger bli medregnet. 

20. Hvilken risiko tar jeg hvis jeg investerer i Nordic Mining? 

En beskrivelse av risikofaktorer ved å investere i Nordic Mining er inntatt i prospektet. 
Det anbefales at dette, samt øvrig informasjon i prospektet i forbindelse med 
emisjonsprosessen, leses før du fatter investeringsbeslutning. 

21. Hvordan kan jeg få vite mer om fortrinnrettsemisjonen? 

Prospektet gir utfyllende informasjon om fortrinnsrettsemisjonen og inneholder også en 
tegningsblankett. 
 

 
 

https://www.sb1markets.no/transaksjoner/2019/september/nordic-mining/
https://www.sb1markets.no/transaksjoner/2019/september/nordic-mining/


	

	

Prospekt og tegningsblankett er tilgjengelige på Nordic Minings og SpareBank 1 Markets 
sine hjemmesider, hhv. www.nordicmining.com og www.sb1markets.no. Du kan også 
bestille prospekt med tegningsblankett eller få svar på andre spørsmål ved å ringe 
SpareBank 1 Markets (telefon: +47 24 14 74 70). 

Hvordan tegne aksjer og kontaktinformasjon 

Slik går du frem dersom du ønsker å bruke tegningsrettene til å tegne aksjer i 
Nordic Minings fortrinnsrettsemisjon 

1. Avklar hvor mange tegningsretter du har 

Informasjon om antallet tegningsretter du er tildelt, er forhåndsutfylt på 
informasjonsbrevet som er sendt til selskapets aksjonærer pr. post. Abonnerer du på 
elektronisk mottak av meldinger fra selskapet, vil du motta denne informasjonen 
gjennom VPS investortjenester i din nettbank eller via din nettmegler. Dersom du har 
kjøpt eller solgt tegningsretter i markedet i perioden fra 18. september til 30. september 
2019 kl. 16.30 (norsk tid), må du ta dette med i beregningen. 

2. Bestem antall aksjer du ønsker å tegne 

Antallet aksjer som du ønsker å kjøpe, kan være det antall aksjer du har rett til å få 
tildelt basert på antall tegningsretter du innehar. Alternativt kan du tegne et høyere 
antall aksjer enn det du har rett til å få tildelt basert på antall tegningsretter 
(overtegning). Du står også fritt til å tegne et lavere antall aksjer enn det du har rett til å 
få tildelt basert på antall tegningsretter. Merk i så tilfelle at du bør selge tegningsretter 
som du ikke selv vil benytte før omsetningsperioden for tegningsrettene løper ut 30. 
september 2019 kl. 16.30 (norsk tid).  

3. Fyll ut og send inn tegningsblankett eller lever tegning elektronisk på 
internett 

Tegningsblanketten sendes inn til SpareBank 1 Markets enten via e-post 
(subscription@sb1markets.no) eller pr. post (Olav V’s gate 5, Postboks 1398, N-0114 
Oslo, Norway). Norske statsborgere kan også foreta tegning på internett ved å følge 
lenken på www.sb1markets.no som vil gi tegneren tilgang til VPS’ elektroniske 
tegningssystem. 

Tegningsblanketten må være SpareBank 1 Markets i hende innen 2. oktober 2019 kl. 
16.30 (norsk tid). Dersom du sender inn tegningsblanketten pr. post, må du beregne tid 
til postgang. 

4. Betaling og levering 

SpareBank 1 Markets vil belaste bankkontoen som du har oppgitt i forbindelse med 
tegningen 7. oktober 2019. Det er ventet at de nye aksjene kan omsettes på Oslo Børs 
fra rundt 15. oktober 2019, og du kan fra da av handle disse aksjene som du normalt 
handler aksjer. 

Slik går du frem dersom du ønsker å kjøpe eller selge tegningsretter 

Du kan kjøpe eller selge tegningsretter ved å kontakte ditt verdipapirforetak der du er 
registrert som kunde, evt. kontakte SpareBank 1 Markets (telefon: +47 24 14 74 70, e-
post: subscription@sb1markets.no) eller et annet verdipapirforetak og gi instruksjon 

https://d2zbxcnktjvvs5.cloudfront.net/1568724251/nom-subscription-form-no.pdf
https://www.sb1markets.no/transaksjoner/2019/september/nordic-mining/


	

	

vedrørende de tegningsretter du ønsker å kjøpe eller selge. Har du en 
aksjehandelsløsning via din nettbank, kan du også selge eller kjøpe tegningsretter selv i 
nettbanken. Ticker for tegningsrettene er “NOM S”. Husk at fristen for å selge eller kjøpe 
tegningsretter er 30. september 2019 kl. 16.30 (norsk tid). 

 

Kontaktinformasjon 

Send ferdig utfylt tegningsblankett per e-post eller post til:  
 

SpareBank 1 Markets 
Olav V’s gate 5 
Postboks 1398 

N-0114 Oslo, Norway 
Tel: +47 24 14 74 70 

E-mail: subscription@sb1markets.no 
 

Web: www.sb1markets.no 
 

 

Investorkontakter i Nordic Mining 
 

Kontakt    Birte Norheim, CFO 
Mobil       +47 95293321 
E-post     birte.norheim@nordicmining.com 

 
Kontakt    Ivar S. Fossum, CEO 
Mobil      +47 93096850 
E-post      ivar.fossum@nordicmining.com 

	

 



	

	

Meldinger i forbindelse med emisjonen 

Her finner du en oversikt over alle børsmeldinger fra Nordic Mining inkludert 
meldinger distribuert i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. 

 
 
 

https://www.nordicmining.com/investors/stock-market-releases/


	

	

Tidslinje  

13. september 2019 Siste handelsdag for aksjer inklusive rett til 
tegningsretter 

16. september 2019 Første handelsdag for aksjer eksklusive rett 
til tegningsretter (ex. dato) 

17. september 2019 Registreringsdato 
18. september 2019 Tegningsperioden begynner 
18. september 2019 Handel i tegningsretter begynner* 
30. september 2019 kl 16.30 (norsk tid) Handel i tegningsretter avsluttes 
2. oktober 2019 kl 16.30 (norsk tid) Tegningsperioden avsluttes 
På eller omkring 2. oktober 2019 Tildeling av nye aksjer 
På eller omkring 3. oktober 2019 Utsendelse av tildelingsbrev 
7. oktober 2019 Betaling for nye aksjer 
På eller omkring 15. oktober 2019 Levering av nye aksjer 
  

Tegningsretter som ikke blir solgt innen 30. september 2019 kl. 16.30 (norsk 
tid), eller som ikke benyttes til å tegne aksjer innen 2. oktober 2019 kl. 16.30 
(norsk tid), vil bortfalle og dermed være verdiløse. 

* Tegningsrettighetene vil noteres og omsettes på Oslo Axess (ticker “NOM S”).  

	




