
 

 

 

 

Akseptblankett – tilbud om kjøp av aksjer 

Benyttes ved aksept av tilbudet fra Eiendomsspar AS («Selskapet») om å kjøpe opptil 2 155 912 egne aksjer («Tilbudet») 
  

Returner til: 
DNB Bank ASA, Verdipapirservice 
Dronning Eufemias gate 30 
Postboks 1600 Sentrum 
0021 Oslo 
Norge 
E-post: retail@dnb.no 
 

 
Selskapets aksjonærregister i VPS den 12. mars 2021 viser 

 
Antall aksjer i beholdning:  

 
FYLLES UT AV AKSJONÆR: 

Jeg aksepterer med dette Tilbudet for __________________________________ aksjer som jeg eier i Selskapet. 

VPS-konto: Registrert rettighetshaver*) (Ja/Nei): 
*) Vennligst se punkt 5 under 

 
AKSEPTFRIST: 

Denne akseptblanketten må være ferdig utfylt og mottatt av DNB Bank ASA / DNB Markets innen 29. mars 2021 kl. 16:30 norsk tid. 
Tilbudsprisen er NOK 450,00 per aksje i Selskapet. 

Til selskapet:   

 
1. Jeg aksepterer med dette Tilbudet om Selskapets tilbakekjøp av mine aksjer som spesifisert i tabellen over på de betingelser som fremgår 

av denne akseptblanketten og tilbudsdokumentet datert 15. mars 2021. 
 

    Jeg er inneforstått med og aksepterer at dersom Selskapet totalt sett mottar salgsblanketter for flere aksjer enn dets tilbakekjøpsfullmakt 
omfatter, eller for flere aksjer enn det Selskapets styre ønsker å kjøpe, vil det gjøres en avkorting basert på prinsipper om likebehandling 
av aksjonærene og en vurdering av hva som er i Selskapets interesse. Jeg aksepterer videre at Selskapet har adgang til å runde endelig 
antall aksjer i salgsblanketten ned eller opp til nærmeste hele aksje etter slik avkorting. Akseptblanketten er gyldig for det antall aksjer 
den omfatter etter slik avkorting og eventuell avrunding. 

 

2. Jeg er innforstått med at jeg fra dags dato ikke kan selge eller på annen måte avhende, behefte eller overføre det antall aksjer som 
omfattes av aksepten til annen VPS-konto. Videre gir jeg DNB Markets, en del av DNB Bank ASA (“DNB Markets”), en ugjenkallelig 
engangsfullmakt til å sperre aksjene som omfattes av aksepten til fordel for DNB Markets. At aksepten er ugjenkallelig gjelder selv om 
tilbudet skulle bli forlenget.  

  

3. DNB Markets gis med dette en ugjenkallelig fullmakt til å overføre aksjene som omfattes av denne aksepten til en VPS-konto opprettet i 
Selskapets navn samtidig med at oppgjøret for aksjene skjer.  

 

4. Jeg aksepterer at kontantoppgjør skjer ved godskrivning til den bankkonto som er registrert som utbyttekonto på min VPS-konto, eller 
hvis slik konto ikke er registrert, at oppgjør blir sendt per utbetalingsanvisning. Oppgjøret utføres per sjekk eller SWIFT- overføring til de 
aksjonærer som har bostedsadresse utenfor Norge. Dersom utbyttekontoen som er innmeldt til VPS (eller annen konto oppgitt av 
undertegnede for oppgjør av Tilbudet) ikke er en konto i norske kroner, kan kontofører veksle beløpet til den valuta som kontoen støtter. 
Kontofører kan benytte seg av DNB Markets til å utføre valutavekslingen. I så tilfelle vil DNB Markets egne rater og marginer benyttes 
under vekslingen.   

 

5.  Mine aksjer i Selskapet overdras fri for heftelser av enhver art. Jeg erkjenner at denne aksepten kun er gyldig dersom eventuelle 
rettighetshavere har gitt skriftlig samtykke på denne akseptblanketten til at aksjene selges og overføres til Selskapet (dette skal i så fall 
være markert med et «Ja» under «Registrert rettighetshaver» over til høyre og ved at akseptblankett er signert av rettighetshaver). 

  

6. Selskapet betaler mine direkte transaksjonskostnader i VPS i forbindelse med min(e) aksept(er). Det vil ikke påløpe kurtasje for selger. 
 

7. Tilbudet fremsettes ikke til, og salg vil heller ikke bli akseptert fra eller på vegne av, aksjonærer i enhver jurisdiksjon der fremsettelse av 
Tilbudet eller aksept av dette er i strid med vedkommende jurisdiksjons lovgivning. Jeg bekrefter at min aksept ikke er i strid med den 
lovgivning som gjelder for meg. 

 

8. Tilbudet og akseptblankett er underlagt norsk rett. Ved eventuelle tvister er Oslo tingrett verneting. 
 

Jeg bekrefter at jeg undertegner denne aksepten som aksjonær, eller på aksjonærens vegne i henhold til fullmakt og at en slik signatur er 
bindene for aksjonæren. 
     

 

Sted  Dato  Signatur *) 
*) Hvis undertegnet iht. fullmakt, skal fullmakten eller firmaattest vedlegges. 
 
Rettighetshaver: 
Dersom det er registrert rettighetshavere på VPS-kontoen er dette markert med et «Ja» øverst til høyre på akseptformularet. Som rettighetshaver 
samtykker undertegnede til at transaksjonen gjennomføres.  
 
 

    
 

Sted  Dato  Rettighetshavers signatur *) 
*) Hvis undertegnet iht. fullmakt, skal fullmakten eller firmaattest vedlegges. 
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