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Varsel om utøvelse av tegningsretter TO 1 (GEAN TO 1 / ISIN NO0011054223) 

Det vises til serie TO 1 tegningsretter ("TO 1 Tegningsrettene") i Genetic Analysis AS, org. no. 993 373 
575 ("Selskapet") som utstedt ved vedtak under sak 5 i ekstraordinær generalforsamling i Selskapet 20. 
september 2021. I henhold til vilkårene for TO 1 Tegningsrettene slik disse følger av nevnte vedtak og som 
nærmere beskrevet i Selskapets prospekt av 24. august 2021 ("Prospektet"), melder undertegnede 
innehaver av TO 1 Tegningsretter herved ugjenkallelig utøvelse av det antall TO 1 Tegningsretter som 
skrevet inn nedenfor og med det tegning av et tilsvarende antall nye aksjer i Selskapet hver pålydende NOK 
0,60, til kontant tegningskurs NOK 9,30 per aksje.  

Undertegnede bekrefter at samlet tegningsbeløp tilsvarende NOK 9,30 x antall utøvede TO 1 Tegningsretter 
vill innbetales til Selskapets bankkonto som angitt nedenfor innen 18. november 2022. Dersom 
tegningsbeløpet i sin helhet ikke er innbetalt innen denne fristen, står Selskapet fritt til uten ansvar å 
kansellere tegningen eller inndrive tegningsbeløpet med tillegg av forsinkelsesrenter fra betalingsfristen. 
Undertegnede bekrefter at de nye aksjene skal leveres på samme VPS konto som TO 1 Tegningsrettene i 
dag er plassert. 

NB: Undertegnede er kjent med at aksjene i Selskapet for tiden omsettes på Spotlight Stock Market til 
kurser som ligger vesentlig lavere enn tegningskurs per aksje ved utøvelse av TO 1 Tegningsrettene. 

Antall TO 1 tegningsretter som 
utøves/ nye aksjer som tegnes 

Tegningskurs per ny aksje Samlet tegningsbeløp 

[må fylles inn] NOK 9,30 [antall tegningsretter som utøves x 
tegningskurs per ny aksje NOK 9,30 - må 
fylles inn] 

 

 

Selskapets bankkonto for 
innbetaling av samlet tegningsbeløp  

(betalingsfrist 18. november 2022) 

IBAN Account No: NO93 1503 8132 145 

BIC/SWIFT: DNBANOKKXXX 

Merk at tegningsbeløpet må innbetales i NOK (norske kroner) 

 

Navn tegner:     _____________________________________ 

Adresse:    _____________________________________ 

Telefon:    _____________________________________ 

E-post:    _____________________________________ 

 

_______________________________ 
Sted og dato  

 

____________________________________________ 
Bindende signatur*  

 

Dette varselet om utøvelse av TO 1 Tegningsretter må være datert og mottatt av Selskapet innen fristen for utøvelse 
som er 16. november 2022. TO 1 Tegningsretter kan bare utøves av personer som eier TO 1 Tegningsretter ved utløpet 
av tegningsperioden og er oppad begrenset til antall TO 1 Tegningsretter vedkommende eier. 

* Dersom dette varselet signeres på vegne av et selskap eller annen juridisk person, skal det vedlegges dokumentasjon 
som bekrefter at den som signerer har tilstrekkelig fullmakt. 

Prospektet og senere publisert finansiell informasjon og børsmeldinger er tilgjengelig på www.genetic-analysis.com 


