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Tilbud på kjøp av aksjer i Visit Nordkapp AS

Generalforsamlingen har gitt styret i Visit Nordkapp fullmak t til å gjennomføre en emisjon rettet mot
bedrifter og kommuner i regionen rundt oss , samt nye bedrifter i Nordkapp Kommune.

Bakgrunnen er en prosess som har foregått i hele landet med sikte på å skape større regionale

destinasjonsselskap med kompetanse og evne til å drive utviklingsarbeid, rådgivning og
markedsarbeid. Turistene kjenner ingen kommunegrenser , og vi må tenke nytt.

Gjeldende vedtekter i Visit Nordkapp begrenser selskapets virkeområde til Nordkapp kommune, og
gir de nåværende aksjeeiere forkjøpsrett. Det er gjennomført en tilbuds runde til de opprinnelige

eierne , og det er enighet om at de nye aksjene skal tilbys bedrifter og kommuner i en større region.
Porsanger kommune har allerede vedtatt å kjøpe 35 aksjer .

Visit No rdkapp har per i dag 243 aksjer pålydende 2500, - som gir sel skapet en aksjekapital på kr. 607
500. Generalforsamlingen har besluttet å legge ut 120 nye aksjer til salgs med samme verdi som de

eksisterende og søker en økning av aksjekapitalen på kr 300 000. Vi har som mål å få emisjonen
fulltegnet innen desember 201 7 slik at vi på neste generalforsamling kan foreta de nødvendige
vedtektsendringer.

Visit N ordkapp har som hovedmål å bidra til å gjøre Nordkappregionen til et attraktivt og bærekraftig

helårlig reisemål. Vi arbeider innenfor områdene markedsfør ing, salg/b ooking, vertskap, utvikling og
samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet

Ved kjøp av aksjer i Visit Nordkapp vil dere være medeier i et selskap som aktivt bidrar til å utvikle
reiselivet i vår region .

I tillegg til eierforhold kan vi tilby partnerskap s om gir eksklusiv kjøpsrett til de tjenestene vi tilbyr –

dette kan være booking og synlighet, m arkedsmateriell, presse og visningsturer, utviklingsprosjekter,
vertskapstjenester mm .

Dere vil også gjennom Visit Nordkapp kunn e bid ra inn i samarbeidsorganer som Nord Norsk Reiseliv
og Visit Norway.

Vi ønsker dere velkommen til et felles samarbeid for et sterkere destinasjonsselskap som skal bidra til

utvikling av regionen som reisemål.



For ytterligere informasjon og spørsmål ve nnligst kontakt Styreleder Arvid Bye 90 20 56 43 eller

Daglig leder Åse Lill Barstad 97 17 62 42 .

Vedlegg: Årsmelding og regn skap for 2016 og gjeldende vedte kter til orientering samt skjema for
kjøp av aksjer.

Med vennlig hilsen

Åse L ill Barstad /Daglig leder

Visit Nordkapp Org.nr 965 509 089



Styret i Visit Nordkapp ønsker å tilby Lebesby K ommune kjøp av inntil 20 aksjer til en verdi
a kr 2500, - pr. aksje.

Vennligst fyll ut vedlagt skjema:

NAVN:_____________________________________________________________

ORG:NR:____________________________________________________________

ADRESSE:____________________________________________________________

ANTALL AKSJER:_______________________________________________________

_______________________ _________________________

Sted/dato Signatur


