Invitasjon til tegning av aksjer
Aksjekapitalforhøyelse - Tegningsfrist 01 April
Selskapets stiftelse, formål og hovedkontor
Fácil AS ble grunnlagt 20.10.2016.
Selskapets formål er å utvikle, drive, selge og støtte
nettbaserte løsninger, som blant annet
kommunikasjonsløsninger, og alt som hører naturlig til
dette. Selskapets forretningsadresse er i Asker.
Selskapets aksjekapital
Selskapets aksjekapital er på NOK 35 983,20 fordelt på
119 944 aksjer hver pålydende NOK 0,30.
Aksjekapitalforhøyelse
I styremøte den 22.mars 2019 ble følgende besluttet;
”Selskapets aksjekapital utvides med inntil NOK 8 178,60,
ved utstedelse av inntil 27 262 nye aksjer hver pålydende
NOK 0,30, til tegningskurs NOK 184,00. Aksjene kan
tegnes av personer som melder sin interesse til styreleder
og daglig leder innen tegninsfristen 1. April 2019.
Kapitalinnskuddet innbetales senest 5.April 2019 til
selskapets konto nr 1506.21.57639. Aksjene gir rett til
utbytte fra og med regnskapsåret 2020.
Kapitalinnskuddet skal kunne benyttes av selskapet før
kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
Vedtektenes § 4 endres på bakgrunn av tegningen.
De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK
15 000.”
Tegningsfrist
Tegningsperioden er 21.03.19-01.04.19 kl 15.00.
Siste frist for aksjetegning er mandag 01.04.19
Tegning av aksjer må skje i form av utfylt tegningsblankett
som må være kommet frem innen fristen.
Minimumstegning
Minimumstegningen av aksjer vil være 30 askjer
tilsvarende et beløp på NOK 5 520.
Tildeling av aksjer
Endelig tildeling av aksjer vil finne sted umiddelbart etter
at tegningsfristen er over. Selskapet vil løpende tildele
aksjer. Ved overtegning vil selskapets styre kunne
redusere eller stryke enhver tegning.
Betaling av aksjene
Betaling av de tildelte aksjene skal senest skje
05.04.2019. Bankgiro vil bli sendt ut. Av for sent betalt
beløp svares lovens etterskuddsrente. Dersom
innbetalingen ikke mottas, har selskapet rett til å stryke
aksjetegningen eller selge aksjene for aksjetegnerens
egen risiko og regning.
Overdragelse og stemmerett
Selskapet har kun ordinære aksjer og i generalforsamling
gir en aksje en stemme. Selskapets vedtekter inneholder
ingen bestemmelser som innskrenker omsetteligheten av
aksjene.

Utbytte
Selskapet ble etablert i 2016, og så langt har selskapet
ikke utbetalt utbytte
Fulltegningsgaranti
Aksjekapitalforhøyelsen er ikke garantert fulltegnet.
Utenlandshandel
Det er ingen vedtektsfestede eierbegrensninger for
utenlandske aksjonærer i selskapet
Omkostninger
Utgiftene i forbindelse med emisjonen betales i sin helhet
av selskapet.
Selskapets virksomhet
Selskapets hovedvirksomhet består av å utvikle en
programvareplattform som gjør det mulig for hotellgjester
å sjekke inn, åpne rom, betale og sjekke ut ved bruk av
smarttelefon. Det tas videre sikte på prosjektsamarbeid
med selskaper som gjør leveranser innenfor samme
bransje.
Kapitalforhold
Beløp i hele tusen NOK
Post
Fra Resultatregnskapet

2017

2018

(2019)*

Driftsinntekter

156

331

300

Driftskostnader

199

2 227

652

Driftsresultat

-43

-1 897

-352

2017

2018

(2019)*

Anleggsmidler

0

34

31

omløpsmidler

21

551

141

Sum eiendeler

21

586

173

-19

475

474

Kortsiktig gjeld

40,5

110

50

Sum e.k. og gjeld

21,5

585

524

*Pr 10.Mars 2019
Post
Fra Balansen

Egenkapital

*Pr 10.Mars 2019

Formålet med aksjekapitalforhøyelsen
Hovedformålet med aksjekapitalutvidelsen er å sikre
finansieringen av den videre virksomheten i selskapet,
herunder å videreutvikle plattformen og levere/selge
produktet som er ferdigstilt i dag.

Risiko ved kjøp av aksjer
Kjøp av aksjer er alltid forbundet med risiko for tap.
Investeringer i tidligfaseselskap innebærer høy risiko, men
også mulig høy avkastning. Det kan ta tid før
investeringen bærer frukter.
Kapitalen som investeres må være tjent på ærlig vis.
fácil AS har rett til å fjerne uønskede investorer fra endelig
tegningsliste.
Finansielle verdipapirer kan både øke og minke i verdi. Det
er en risiko for at du ikke får tilbake pengene du har
investert.

Annen informasjon
Annen dokumentasjon om selskapets virksomhet er
tilgjengelig på selskapets kontor. Emisjonen er ikke
prospektpliktig, grunnet at den er på et beløp under 1
million Euro.
Selskapets webadresse er: www.getfacil.com
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Tegningsblankett
Tegning må skje i form av utfylt tegningsblankett som sendes til selskapet innen fristen.
Alternativt kan bestilling av aksjer skje via epostadresse: alexander@getfacil.com
Adresse: fácil AS, Ringveien 7A, 1386 Asker - Telefon: 99 47 97 58
Ytterligere informasjoner om selskapet finnes på selskapets nettsted med webadresse:
www.getfacil.com

___________________

NOK 184

Tegner antall aksjer

Tegningskurs pr aksje

_______________________
Beløp å betale

Tegningsblanketten må være datert i tegningsperioden.
Tegneren må ha fylt 18 år og være myndig.
Når det tegnes ifølge fullmakt, skal dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegges.

Opplysninger om tegneren
Skriv tydelig - Bruk KUN blokkbokstaver
Tegnerens navn /
Firmanavn
Adresse
Postnummer og
poststed
Personnummer (11
siffer) / Org. nummer
Telefon
Epost
Sted __________, den _____. ________ 2019
For Navn / Firmanavn

:

Fullt navn
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