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 Brønnøysund, 17. september 2015 

ADVARSEL VEDRØRENDE BUD PÅ AKSJER I TORGHATTEN ASA 

Torghatten ASA («Torghatten») ble den 16.9.15 gjort kjent med at flere aksjonær 
i Torghatten har mottatt et bud på sine aksjer i selskapet fra Intrinsic Oppkjøp AS 
(«Budgiver»). En anonymisert versjon av budet er vedlagt dette brev som Bilag 1. 
Torghatten har, på bakgrunn av vilkårene som er inntatt i budet, funnet grunn til å 
tilskrive dets aksjonærer og advare mot å akseptere budet. Dette skyldes særlig 
følgende forhold: 

(i) Budgiver ble stiftet den 17. august 2015, og har etter offentlige register en
aksjekapital på NOK 36 000.

(ii) Budgiver tar i budet forbehold om at kjøpesummen for aksjene både kan gjøres opp i
penger og i aksjer i andre selskaper. Det er ikke nærmere angitt hvilke aksjer som i
tilfelle vil tilbys som vederlag. Det tas videre uttrykkelig forbehold om at oppgjør
også kan skje i unoterte aksjer, og det er ikke nærmere angitt hvordan slike i tilfellet
vil bli verdsatt. Budet forutsetter imidlertid tilsynelatende, ved å henvise til en
verdsettelse som skal inntas på internettsiden «www.intrinsicai.no», at Budgiver selv
skal fastsette denne verdsettelsen. Nettsiden inneholder en lang rekke unoterte
selskaper i en «selskapsoversikt», uten videre informasjon omkring verdsettelse.

(iii) Etter budet skal Budgiver overta aksjene i Torghatten mot selgerkreditt, og Budgiver
skal ha frist frem til den 31. mars 2016 til å forestå oppgjør til en eventuell selger.

(iv) Det er ikke inntatt opplysninger om hvilke sikkerhetsmekanismer, om noen, som vil
bli etablert for å sikre selgerkreditten.

(v) På den angitte internettsiden «www.intrinsicai.no» fremkommer det at Budgiver har
fremsatt tilbud om kjøp av aksjer «i en rekke unoterte aksjer i Norge og Sverige». Det
er ikke inntatt nærmere opplysninger om hvordan Budgiver er kapitalisert.

For Torghatten fremstår det som nærliggende at tilbudet er omfattet av reglene 
om prospektplikt i verdipapirhandelloven § 7-2. Det er etter det Torghatten er 
kjent med ikke utarbeidet noe prospekt. 

http://www.torghatten.no/


Budgiver har ikke vært i kontakt med styret eller ledelsen i 

Torghatten ASA. Torghatten ASA advarer mot å akseptere budet. 

Med vennlig hilsen 
For Torghatten ASA 

Brynjar Forbergskog 
Konsernsjef 
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