
 

 

Eiendomsspar AS: Tilbud om tilbakekjøp av aksjer i Eiendomsspar AS  

IKKE FOR DISTRIBUSJON ELLER FRIGIVELSE, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER INN I USA 

ELLER NOEN ANDRE JURISDIKSJONER HVOR DISTRIBUSJONEN ELLER FRIGIVELSEN KAN 

ANSES ULOVLIG. VENNLIGST SE NOTISEN NEDERST I DENNE MELDINGEN.  

Eiendomsspar AS ("Eiendomsspar") lanserer med dette et tilbud til aksjonærer i Eiendomsspar, som 

registrert i VPS per 12. mars 2021, om tilbakekjøp av inntil 2 155 912 aksjer i Eiendomsspar, innenfor 

fullmakt til å kjøpe inntil 10% av Selskapets utstedte aksjer gitt av generalforsamlingen 7. mai 2020 og 

på de vilkår og betingelser som fremgår av tilbudsdokumentet datert 15. mars 2021. Eiendomsspar 

eier totalt 1 519 612 egne aksjer per 12. mars 2021.  

Tilbudsprisen er NOK 450 per aksje. Akseptperioden løper fra mandag 15. mars 2021 til mandag 29. 

mars 2021 kl. 16:30 (norsk tid), eller dersom Eiendomsspar forlenger tilbudet, til den dato og tid 

tilbudet forlenges til. Eiendomsspar forbeholder seg retten til å akseptere aksepter som innkommer 

etter utløpet av akseptperioden, samt å forlenge akseptperioden én eller flere ganger.  

Eiendomsspar har engasjert DNB Markets, en del av DNB Bank ASA ("DNB Markets") som finansiell 

rådgiver og mottaksagent i forbindelse med tilbudet. Aksjonærer i Eiendomsspar som registrert i VPS 

per 12. mars 2021 vil motta et tilbudsdokument med tilhørende akseptformular per post, på eller 

omkring mandag 15. mars 2021. Tilbudet aksepteres ved å fylle ut det tilsendte akseptformularet. 

Aksepten er bindende fra det tidspunkt den er mottatt av DNB Markets og kan ikke tilbaketrekkes.  

Dersom det totale antallet aksepter overstiger tilbudet vil Eiendomsspar fastsette kriterier for fordeling 

mellom akseptene i samsvar med prinsippene angitt i tilbudsdokumentet datert 15. mars 2021.  

Oppgjør av aksepter som mottas før klokken 16.30 den 29. mars 2021 vil skje i NOK på eller omkring 

den 8. april 2021, med forbehold om justering som følge av utsettelse av akseptfristen.  

Dette tilbudet og alle aksepter er underlagt norsk rett med Oslo tingrett som verneting.  

For nærmere informasjon, vennligst kontakt: Jon Rasmus Aurdal, CFO, Mobil: +47 467 49 634, email: 

jra@eiendomsspar.no    

 

*** 

Tilbudet og distribusjonen av denne melding og enhver annen informasjon som relaterer seg til 

tilbudet kan være underlagt særskilte begrensninger eller være forbudt i visse jurisdiksjoner (inkludert, 

men ikke begrenset til, USA, Canada, Australia og Japan). Alle aksjonærer som ønsker å akseptere 

tilbudet må selv forsikre seg om at de følger relevante lover og regler i de relevante jurisdiksjoner. 

Verken Eiendomsspar eller DNB Markets påtar seg noen form for ansvar for lovbrudd som en 

mottaker måtte gjøre seg skyldig i.  

TILBUDET FREMMES IKKE, OG VIL IKKE BLI FREMMET DIREKTE ELLER INDIREKTE PÅ NOEN 

MÅTE, TIL AKSJONÆRER SOM ER HJEMMEHØRENDE I USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER 

JAPAN. 
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