
Family & Friends – Registreringsskjema 

Dette skjema er sendt inn av: 

Medlemsforetak  
(fullt juridisk navn) 

Kontaktperson 

Tittel kontaktperson 

Direkte telefon 

Mobiltelefon 

E-post 

Som tilrettelegger for selskapet som denne søknaden blir sendt inn for, bekrefter vi herved, som et 
verdipapirforetak som bruker NOTC-systemet, at vi har utført våre vurderinger av selskapet, 
herunder formelle «KYC» og «AML» prosedyrer, i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.  

Sted/Dato 

Signatur 

Navn i blokkbokstaver 

Tittel 



Følgende registreringsskjema skal fylles ut av Selskapene som søker registrering og for å få den 
forespurte tilleggsinformasjonen. Informasjonen må være nøyaktig og fullstendig. Vær oppmerksom 
på at NOTC AS forbeholder seg retten til å ikke behandle registreringen i tilfelle ikke alle vedlegg er 
vedlagt og å avtale møte med selskapet etter eget skjønn for å avgjøre om selskapet oppfyller 
kravene.  

1 Generell selskapsinformasjon og data 

1.1 Fullt juridisk selskapsnavn 

1.2 Organisasjonsnummer 

1.3 Dato for stiftelse/registrering 
(dd/mm/yyyy) 

1.4 Hvilket land selskapet 
er stiftet/registrert 

1.5 Selskapsform     Aksjeselskap (AS) 

    Allmennaksjeselskap (ASA, Ltd, Inc.) 

1.6 Er selskapet offentlig handlet på 
andre markeder?  

 Nei 

    Ja, hvilke: 

1.7 Registrert adresse 
Postnummer/sted, land 

1.8 Postadresse (hvis forskjellig fra 
registrert adresse) 
Postnummer/sted, land  

1.9 Faktura adresse (hvis forskjellig 
fra registrert adresse) 
Postnummer/sted, land  

Kontaktperson: 

1.10 Telefonnummer 

1.11 E-post

1.12 Nettside 



2 Ledelse og kontaktpersoner 

2.1 Navn på administrerende direktør 

2.2 Navn på finansdirektør 

2.3 Navn på styreleder 

2.4 Navn på kontaktperson 

Tittel/posisjon 

Direkte telefonnummer 

Mobiltelefon 

E-post

3 Kort beskrivelse av selskapets virksomhet 

Vennligst gi en beskrivelse av selskapets virksomhet 

4 Finansiell informasjon 

4.1 Har selskapet utarbeidet 
noen årsrapporter i henhold 
til gjeldende reguleringer? 

    Nei (fyll ut 4.2-4.4 under) 

    Ja (gå til 4.5 under) 

4.2 Hva var selskapets årlige 
omsetning forrige år/kvartal? 

4.3 Hva var selskapets resultat før 
skatt i fjor? 



4.4 Hva er selskapets 
regnskapsstandard? 

 NGAAP 

    IFRS 

       USGAAP 

    Annet, vennligst spesifiser

4.5 Hva er selskapets hovedkilde til 
kapital? (Velg det mest passende 
svaret) 

    Driftsinntekter/fortjeneste 

    Investeringskapital  

    Lån  

    Annet, vennligst spesifiser: 

5 Aksjeeierskap 

5.1 Er selskapet klar over personer 
som direkte eller indirekte eier 
eller kontrollerer mer enn 25 % av 
selskapet? 

 Nei 

    Ja, vennligst spesifiser under   

Navn på eier (1) Skattepliktig land Eierskap 

Navn på eier (2) Skattepliktig land Eierskap 

Navn på eier (3) Skattepliktig land Eierskap 

5.2 Er selskapet et datterselskap av et 
annet selskapet, dvs. eies mer enn 
50 %?  

 Nei 

    Ja, vennligst spesifiser under 

Navn på morselskap 

Morselskapets 
organisasjonsnummer 

Adresse 



6 Informasjon om aksjene 

6.1 ISIN nummer 

6.2 LEI-kode 

6.3 Pålydende verdi 

6.4 Antall utstedte og utestående 
aksjer 

6.5 Antall aksjer som skal registreres 

6.6 Antall aksjeeiere 

6.7 Aksjeeierregister 

Evt. kontofører:  

6.8 Siste emisjonskurs/ handelskurs 
(hvis aktuelt) 

6.9 Evt. handelsrestriksjoner  Nei 

    Ja, spesifiser:   

6.10 Evt. stemmebegrensninger  Nei 

    Ja, spesifiser:  

6.11 Evt. eierskapsbegrensninger  Nei 

    Ja, spesifiser:  

6.12 Evt. lock up avtaler for aksjeeiere  Nei 

    Ja, spesifiser:  



7 Informasjon om siste aksjeemisjon (siste 12 månedene) 

7.1 Antall aksjer utstedt 

7.2 Tegningskurs 

7.3 Type kapitalforhøyelse 

7.4 Dato for utstedelse 

8 Formål med registrering på Family & Friends 

Vennligst gi en beskrivelse av formålet med registreringen 

9 Selskapssektor 

Vennligst kyss av: 

Eiendom  

Handel  

Industri 

It og kommunikasjon  

Media/Publisering 

Offshore/Shipping/Transport 

Underholdning/Sport 

Annet (vennligst angi sektor) 



10 Obligatoriske vedlegg 

Selskapet må sende inn følgende vedlegg sammen med forespørselen om registrering 
(vennligst kryss av hvis vedlagt): 

Kopi av firmaattest (obligatorisk) 

Kopi av vedtekter (obligatorisk) 

Kopi av aksjeeierbok   

Kopi av siste årsrapport (hvis relevant) 

Kopi av siste delårsrapport (hvis relevant) 

Kopi av åpningsbalanse (hvis relevant) 

Selskapspresentasjon (hvis relevant) 

Investorpresentasjon (hvis relevant) 

Tilbudsdokument/prospekt (hvis relevant) 

Annen dokumentasjon – vennligst spesifiser: 

11 Tillatelse til å publisere informasjon 

Jeg/vi gir herved NOTC AS tillatelse til å publisere følgende informasjon i forbindelse med den 
første registreringsdag på Family & Friends listen (hvis boksen ikke er avkrysset vil ikke 
informasjon bli publisert) 

Kopi av siste årsrapport (hvis vedlagt) 

Kopi av siste delårsrapport (hvis vedlagt) 

Kopi av åpningsbalanse (hvis vedlagt) 

Selskapspresentasjon (hvis vedlagt) 

Investorpresentasjon (hvis vedlagt) 

Tilbudsdokument /prospekt (hvis vedlagt) 



12 Selskapssignatur 

Undertegnede bekrefter at informasjonen gitt over er nøyaktig og fullstendig og at jeg vil varsle 
NOTC AS hvis det er noen vesentlige endringer i informasjonen som er gitt. I tillegg, ved å 
signere, bekrefter selskapet herved å være bundet av NOTC AS sine registreringsprosedyrer og 
løpende forpliktelser som er angitt på NOTC AS’ nettside. 

Sted/Dato Navn i blokkbokstaver  

Hvis signert ved fullmakt, vennligst legg ved fullmakt. 
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