FORTRINNSRETTSEMISJON
I AURSKOG SPAREBANK 2022

Denne informasjonsbrosjyren skal ikke distribueres i jurisdiksjoner hvor distribusjonen strider mot
landets regler, eller krever registreringstiltak eller andre tiltak utover det som følger av norsk rett.
Informasjonen i denne brosjyren er ikke ment å gi grunnlag for å ta stilling til om man vil investere
i egenkapitalbevis utstedt av Aurskog Sparebank. Investorer som ønsker å investere, eller vurderer
å investere i egenkapitalbevis utstedt av Aurskog Sparebank, oppfordres til å lese prospektet før
tegning. All tegning i fortrinnsrettsemisjonen må skje på grunnlag av informasjonen i prospektet.
For ytterligere informasjon og vilkår knyttet til fortrinnsrettsemisjonen vises det til prospektet som
kan lastes ned fra Aurskog Sparebanks nettside, www.aurskog-sparebank.no, eller fra nettsiden til
tilrettelegger SpareBank 1 Markets AS: www.sb1markets.no.

EMISJONEN I KORTE TREKK
Representantskapet i Aurskog Sparebank har vedtatt å gjennomføre en garantert
fortrinnsrettsemisjon mot eksisterende egenkapitalbeviseiere på ca. 200 millioner kroner.
Du som egenkapitalbeviseier har rett til å tegne og få tildelt nye egenkapitalbevis i
fortrinnsrettsemisjonen.
Du som var egenkapitalbeviseier i Aurskog Sparebank ved utgangen av 25. februar 2022, slik
dette var registrert i bankens register over egenkapitalbeviseiere i Euronext Securities Oslo
(tidligere VPS) ved utgangen av 1. mars 2022, får tildelt ca. 0,43819 tegningsretter for hvert
egenkapitalbevis du eide i Aurskog Sparebank på dette tidspunktet. 1 tegningsrett gir rett til å
tegne ett (1) nytt egenkapitalbevis.
Tegningskursen for de nye egenkapitalbevisene er 142 kroner per egenkapitalbevis.
Tegningsperioden starter 23. mars 2022 og avsluttes 6. april 2022 klokken 16.30.
Din fortrinnsrett til å tegne nye egenkapitalbevis i Aurskog Sparebank har normalt en
økonomisk verdi forutsatt at egenkapitalbeviskursen i markedet overstiger tegningskursen.
For at du ikke skal miste denne verdien, må du enten:
1. Benytte deg av tegningsrettene dine ved å tegne deg for nye egenkapitalbevis senest 6. april
2022 klokken 16.30, eller
2. Selge tegningsrettene dine (gjennom SpareBank 1 Markets eller et annet verdipapirforetak)
innen børsslutt 31. mars klokken 16.30
Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin verdi når tegningsperioden utløper uten
kompensasjon til eieren.
Eksempel:
Dersom du eide 100 egenkapitalbevis ved utgangen av 25. februar 2022, vil du få tildelt
43 tegningsretter (100x 0,43819=43,819 rundet ned til nærmeste hele tegningsrett).
Tegningsretten er børsnotert, og verdien av disse rettene vil variere i tegningsperioden
basert i hovedsak på forskjellen mellom børskurs for egenkapitalbeviset og tegningskursen i
fortrinnsrettsemisjonen på NOK 142.
Du kan da velge å benytte tegningsrettene dine til tegning. Dette betyr at du har rett til å tegne
og få tildelt 43 egenkapitalbevis til en tegningskurs på NOK 142 per egenkapitalbevis. Hvis du
tegner deg for rettene dine vil dette i eksemplet koste totalt NOK 6 106 (43x142=6 106). Du har
da opprettholdt din eierandel i banken.
Du kan også selge alle (eller noen av) rettene dine. Dersom salgsprisen for én tegningsrett er
NOK 50 får du da totalt NOK 2 150 for tegningsrettene dersom du velger å selge alle (50x43=2
150). Dersom du velger å selge alle eller noen av rettene dine, vil eierandelen din i banken bli
lavere etter emisjonen.
Dersom du ikke tegner for tegningsrettene dine innen utløpet av tegningsperioden eller selger
tegningsretter innen 31. mars 2022, vil tegningsrettene slettes og du vil ikke få noe igjen for
dem (verken nye egenkapitalbevis eller et kronebeløp). Eierandelen din i banken vil også
reduseres som følge av emisjonen.

DU FÅR TEGNINGSRETTER TILDELT AUTOMATISK
Tildeling av tegningsretter
Du får tildelt 0,43819 tegningsretter for hvert egenkapitalbevis du eide i Aurskog Sparebank
ved utgangen av 25. februar 2022, slik dette var registrert i bankens register over
egenkapitalbeviseiere i Euronext Securities Oslo ved utgangen av 1. mars 2022.

Rett til tegning
Hver tegningsrett gir deg rett til å tegne og bli tildelt ett (1) nytt egenkapitalbevis i Aurskog
Sparebank for 142 kroner per egenkapitalbevis.

Tegning for flere egenkapitalbevis enn du har tegningsretter til
Du kan tegne flere egenkapitalbevis enn det dine tegningsretter tilsier. Hvorvidt du får tildelt
flere egenkapitalbevis enn dette, avhenger blant annet av antall tegningsretter som ikke blir
benyttet av andre eiere av tegningsretter.

Kjøp og salg av tegningsretter
Tegningsrettene vil bli levert til din VPS-konto og vil være omsettelige på Oslo Børs i deler av
tegningsperioden (frem til kl. 16:30 den 31. mars 2022). SpareBank 1 Markets eller et annet
verdipapirforetak kan bistå deg og gi deg ytterligere informasjon om hvordan du kjøper og
selger tegningsretter.

TEGNINGSBLANKETTEN OG TEGNING VIA INTERNETT
Du kan benytte tegningsblanketten som er tilgjengelig på samme nettside som prospektet ligger
på til å tegne nye egenkapitalbevis. Du kan også tegne over internett via Aurskog Sparebanks
nettside, www.aurskog-sparebank.no eller på nettsiden til tilrettelegger, www.sb1markets.no
(gjelder kun for eiere som ikke eier egenkapitalbevis via et firma). Husk at tegningsblanketten
må være SpareBank 1 Markets i hende – eller ved tegning over internett, behørig registrert –
senest 6. april 2022 klokken 16.30. Den fysiske tegningsblanketten kan også sendes til SpareBank
1 Markets per fax +47 24 14 74 01 eller e-post subscription@sb1markets.no. Postadresse for å
sende inn tegningsblanketten finner du på tegningsblanketten.
Utdrag av viktige felt fra tegningsblanketten (se illustrasjon neste side):
1. Antall tegningsretter du har blitt tildelt. Ubenyttede tegningsretter slettes og mister sin
verdi ved utløpet av tegningsperioden uten kompensasjon til eieren.
2. Fyll inn totalt antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne. Husk at du har anledning til å
tegne deg for et høyere eller et lavere antall egenkapitalbevis enn du har tegningsretter
til. Du er imidlertid kun sikret tildeling i henhold til det antall tegningsretter du eier ved
utløpet av tegningsperioden.
3. Fyll inn total sum du tegner for (antall egenkapitalbevis i punkt 2 x innbetalingsbeløp per
egenkapitalbevis (142 kroner).
4. Fyll inn bankkontonummer for bankkonto som skal belastes for betaling av de nye
egenkapitalbevisene.
5. Husk å datere og signere tegningsblanketten.
6. Fyll inn navn, adresse, telefonnummer, personnummer eller organisasjonsnummer, samt
ESO-kontonummer (tidligere VPS-kontonummer) du ønsker egenkapitalbevisene levert til.

Betaling: Betaling for Nye Egenkapitalbevis allokert til en tegner forfaller den 11. april 2022 ("Betalingsdatoen"). For at beløpet skal være disponibelt for belastning må det være dekning på tegnerens
belastningskonto den 8. april 2022. Ved å signere denne tegningsblanketten, eller registrere en tegning via ESO online tegningssystem, gir tegneren Tilrettelegger en ugjenkallelig fullmakt til å belaste
tegnerens norske bankkonto angitt nedenfor for tegningsbeløpet (antall tildelte Nye Egenkapitalbevis ganger Tegningskursen) som skal betales for de Nye Egenkapitalbevisene allokert til tegneren. Tegnere
som ikke har en norsk bankkonto eller som tegner for et beløp på NOK 5 millioner eller mer, må kontakte Tilrettelegger i forkant av Betalingsdatoen for å motta instruksjoner for betaling for tildelte Nye
Egenkapitalbevis.
VENNLIGST SE SIDE 2 AV TEGNINGSBLANKETTEN FOR YTTERLIGERE VILKÅR SOM GJELDER FOR TEGNINGEN
DETALJER OM TEGNINGEN
Tegners ESO-konto

Antall Tegningsretter

Antall tegnede egenkapitalbevis (inkl. overtegning)

1

2

(For megler: Løpenr.)

Tegningskurs per egenkapitalbevis

Tegningsbeløp til betaling

NOK 142

NOK

UGJENKALLELIG FULLMAKT TIL Å BELASTE KONTO (MÅ FYLLES UT AV TEGNERE MED NORSK BANKKONTO)
Norsk bankkonto som skal belastes for å betale for tildelte Nye Egenkapitalbevis (antall tildelte
egenkapitalbevis x NOK 142).
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(Norsk bankkontonummer, 11 sifre)
I henhold til de vilkår som fremgår av Prospektet og denne tegningsblanketten, (i) godkjenner og instruerer jeg/vi ugjenkallelig Banken og Tilretteleggeren (eller noen utpekt av noen av disse), i fellesskap
eller hver for seg, å tegne det antall Nye Egenkapitalbevis som er angitt ovenfor, (ii) godkjenner og instruerer jeg/vi ugjenkallelig Banken og Tilretteleggeren (eller noen utpekt av noen av disse), i fellesskap
eller hver for seg, å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å overføre slike Nye Egenkapitalbevis tildelt meg/oss til min/vår ESO-konto og sikre levering av enhver interesse tilknyttet slike egenkapitalbevis til
meg/oss til min/vår ESO-konto, på mine/våre vegne, (iii) gir jeg/vi Tilrettelegger ugjenkallelig fullmakt til å belaste min/vår bankkonto som angitt i denne tegningsblanketten for beløpet som skal betales for de
Nye Egenkapitalbevisene tildelt meg/oss, og (iv) bekrefter og garanterer jeg/vi å ha lest Prospektet og at jeg/vi er berettiget til å tegne Nye Egenkapitalbevis i henhold til vilkårene fastsatt i Prospektet.

Sted og dato
Må være datert i Tegningsperioden
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INFORMASJON OM TEGNEREN
ESO kontonummer
Fornavn

Bindende signatur. Tegneren må ha rettslig handleevne. Hvis tegningsblanketten er
signert på vegne av et selskap eller i henhold til fullmakt, må dokumentasjon i form av
firmaattest eller fullmakt vedlegges.
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Etternavn/selskap
Adresse (gate)
Postnummer/sted/land
Fødselsnummer/organisasjons
-nummer
Nasjonalitet
E-post/Telefonnummer
LEI-nummer (for selskaper)

Tilrettelegger gjør oppmerksom på at tegningsblanketter som sendes til Tilrettelegger per e-post vil være usikret, med mindre tegneren selv sørger for å sikre e-posten. Tilrettelegger gjør

oppmerksom på at tegningsblanketten kan inneholde sensitiv informasjon, herunder personnummer, og anbefaler at tegneren sender tegningsblanketten i sikret e-post til Tilrettelegger. Se
“Personopplysninger” nedenfor for ytterligere informasjon om Tilretteleggers behandling av personopplysninger.

SLIK TEGNER DU EGENKAPITALBEVIS
1. Bestem antall egenkapitalbevis du ønsker å tegne
Antall tegningsretter du er tildelt fremkommer av brev fra banken som du mottar i posten.
2. Fyll ut og send inn tegningsblankett eller registrer tegningen via internett
Angi det antallet egenkapitalbevis du ønsker å tegne på tegningsblanketten. Du kan også
foreta tegning over internett via Aurskog Sparebanks nettside, www.aurskog-sparebank.
no eller på nettsiden til tilrettelegger, www.sb1markets.no. Tegningen må være SpareBank
1 Markets i hende – eller ved tegning over internett, behørig registrert – senest 6. april
klokken 16:30.
3. Betaling og levering
SpareBank 1 Markets vil belaste bankkontoen oppgitt på tegningsblanketten rundt 11. april
2022. De nye egenkapitalbevisene forventes å bli levert og notert på Oslo Børs omkring 22.
april 2022.

