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Protokoll fra styremøte i Mot Dag AS  

Sted: Selskapets lokaler 

Dato: 5. mai 2017 

Kl.: 11.00 

Til stede var: 

Per-Gunnar Skotåm (Styreleder) 

Til behandling forelå: 

1. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning 

Det ble fremmet følgende forslag om kapitalforhøyelse: 

a. Aksjekapitalen økes fra NOK 30.000,- med minst NOK 100.000,- og høyst NOK 2.000.000,-. 

b. Aksjenes pålydende er NOK 10,- per aksje. 

c. Det skal betales NOK 1.000,- for hver aksje. 

d. Eksisterende aksjeeiers fortrinnsrett fravikes til fordel for innbudte tegnere. Bakgrunnen for 
at fortrinnsretten fravikes er at styret ser det som vesentlig å knytte til seg et bredere 
eiermessig grunnlag for selskapets videre satsing.  

e. Tegningen av de nye aksjene skal skje på et eget tegningsdokument senest innen 1. juni 
2017. 

f. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 15. juni 2017 til selskapets bankkonto. Selskapet 
kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert. 

g. De nye aksjene gir rett til utbytte fra regnskapsåret 2017. 

h. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 15.000,-. 

Begrunnelsen for å forhøye aksjekapitalen er at styret ønsker å ha tilstrekkelig arbeidskapital til å 
drive og utvikle selskapet.  

Styret vedtok enstemmig å fremme ovennevnte forslag om kapitalforhøyelse for 
generalforsamlingen. 

2. Forslag til vedtektsendringer 

Styret foreslår enstemmig overfor generalforsamlingen følgende vedtektsendringer: 

”Selskapets aksjekapital er NOK 2.000.000,- fordelt på 200.000 aksjer,  hver aksje pålydende NOK 
10,-.” 

3. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling 

Det ble enstemmig vedtatt at ekstraordinær generalforsamling for å behandle styrets forslag 
avholdes umiddelbart etter avslutningen av dette møtet. 
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4. Eventuelt 

Det forelå ikke saker til behandling under dette punktet. 

 
Oslo, 5. mai 2017 
 

 

          Styreleder 
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Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Mot Dag AS  

Sted: Selskapets lokaler 

Dato: 5. mai 2017 

Kl.: 11.30 

Til stede var: 

Pål Steigan  

Således var alle aksjene og stemmene representert. 

Det var ingen innvendinger til innkalling eller dagsorden. 

Til behandling forelå: 

1. Valg av møteleder / av representant til å undertegne protokollen 

Pål Steigan ble valgt til å lede møtet og undertegne protokollen. Valget var enstemmig. 

2. Godkjennelse av innkallingen 

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og denne ble således enstemmig godkjent. 

3. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning 

a. Aksjekapitalen økes fra NOK 30.000,- med minst NOK 100.000,- og høyst NOK 
2.000.000,-. 

b. Aksjenes pålydende er NOK 10,- per aksje. 

c. Det skal betales NOK 1.000,- for hver aksje. 

d. Eksisterende aksjeeiers fortrinnsrett fravikes til fordel for innbudte tegnere.   
Bakgrunnen for at fortrinnsretten fravikes er at styret ser det som vesentlig å knytte 
til seg et bredere eiermessig grunnlag for selskapets videre satsing.  

e. Tegningen av de nye aksjene skal skje på et eget tegningsdokument senest innen 1. 
juni 2017.  

f. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 15. juni 2017 til selskapets bankkonto. 
Selskapet kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert. 

g. De nye aksjene gir rett til utbytte fra regnskapsåret 2017. 

h. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 15.000,-. 

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget til forhøyelse av selskapets aksjekapital som angitt.  

4. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendringer 

Som følge av vedtakene under punkt 3 ovenfor, besluttet generalforsamlingen enstemmig at § 4 i 
selskapets vedtekter skal endres til: 

”Selskapets aksjekapital er NOK 2.000.000,- fordelt på 200.000 aksjer, hver aksje pålydende 
NOK 10,-.” 
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Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet. 

Generalforsamlingens beslutninger skal meldes til Foretaksregisteret når tegningsfrist og 
innbetalingsfrist er utløpt. 

 
Oslo, 5. mai 2017 

 
 
_____________________________ 
Pål Steigan 
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Tegningsdokument for tegning av aksjer i Mot Dag AS (org.nr. 
918 904 379) 

Tegningsperiode 5. mai til 1. juni 2017 
I henhold til beslutning om kapitalforhøyelse, gjengitt på neste side av blanketten, tegner jeg meg for 
aksjer i Mot Dag AS som angitt nedenfor: 

Navn/Firma 
Antall aksjer à 
pålydende 
NOK 10,- 

Innbetalingsbeløp 
per aksje 

Beløp å betale 

 

 

 

 

 NOK 1.000,- NOK  

 

 

Sted…………………/dato…………………… 
 
 

 
_____________________________ 
Navn 
Forpliktende underskrift 

Nærmere opplysninger om tegneren 

Navn/firma  

Adresse   

Postnummer og poststed:  

Fødselsnummer (11 sifre) eller org.nr.:  

Skattekommune:  

Utfylt blankett returneres innen 1. juni 2017 til: 

Mot Dag AS 
Oksval Terrasse 11 b, 1456 Nesoddtangen 

E-post:  
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Beslutning om kapitalforhøyelse 
Det ble i generalforsamling den 5. mai 2017 vedtatt følgende beslutning om kapitalforhøyelse: 

a. Aksjekapitalen økes fra NOK 30.000,- med minst NOK 100.000,- og høyst NOK 2.000.000,-.  

b. Aksjenes pålydende er NOK 10,- per aksje. 

c. Det skal betales NOK 1.000,- for hver aksje. 

d. Eksisterende aksjeeiers fortrinnsrett fravikes til fordel for innbudte tegnere. Bakgrunnen for at 
fortrinnsretten fravikes er at styret ser det som vesentlig å knytte til seg de utvalgte tegnerne 
som aksjeeiere som et ledd i et bredere eiermessig grunnlag for selskapets videre satsing.   

e. Tegningen av de nye aksjene skal skje på et eget tegningsdokument senest innen 1. juni 2017.  

f. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp innen den 15. juni 2017 til selskapets bankkonto. Selskapet 
kan disponere innskuddene før kapitalforhøyelsen er registrert. 

g. De nye aksjene gir rett til utbytte fra regnskapsåret 2017. 

h. De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 15.000,-. 

i.  

Generalforsamlingen vedtok enstemmig forslaget til forhøyelse av selskapets aksjekapital som angitt.  

Dokumenter lagt ut på selskapets kontor 
Følgende dokumenter er tilgjengelig på selskapets kontor med besøksadresse: 

1. Selskapets vedtekter 

2. Generalforsamlingen vedlagt styrets begrunnelse for kapitalforhøyelsen. 

Selskapet er stiftet i 2017 og har således ikke avlagt noe årsregnskap.  
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