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Aksjonær 
Adresse 
Postnummer Poststed 
 

 
 

Oslo, 27. februar 2019 
 
Tilbud om tilbakekjøp av egne aksjer i North Energy ASA 
 
Styret i North Energy ASA ("NE" eller "Selskapet") har den 20. februar 2019 besluttet å fremsette tilbud 
om tilbakekjøp av egne aksjer.  
 
Tilbudet foretas i henhold til tilbakekjøpsfullmakt vedtatt av Selskapets ordinære generalforsamling 31. 
mai 2018, og er et ledd i styrets annonserte forslag om ekstraordinær utdeling til Selskapets aksjonærer. 
Styret ønsker at deler av utdelingen skjer gjennom tilbakekjøp av aksjer.  
 
Basert på dette fremsetter NE herved tilbud om å kjøpe tilbake til sammen opp til 11.904.706 
aksjer ("Tilbudet"). Prisen som tilbys i Tilbudet er NOK 1,90 kontant per aksje ("Tilbudsprisen").  
 
Tilbudet tilsvarer ca. 10 % av Selskapets utestående aksjekapital. Tilbudsprisen utgjør en premie på ca. 4% 
til siste kurs på Oslo Børs den 19. februar 2019. Selskapet vil dekke kostnader direkte relatert til VPS-
transaksjoner i forbindelse med Tilbudet, og aksjonærer som aksepter Tilbudet vil ikke bli belastet 
kurtasje. Selskapet håper dette særlig vil være attraktivt for Selskapets mange småaksjonærer. Aksjonærer 
vil selv være ansvarlig for egen beskatning og andre evt. egne kostnader i forbindelse med salget. 
 
Av hensyn til aksjespredningen og aksjonærstrukturen i Selskapet, særlig hensyntatt Selskapets 
småaksjonærer, har styret besluttet at alle aksjonærer skal være sikret å selge minst det høyere av 15% av 
sitt eksisterende aksjeinnehav og 2.000 aksjer i Tilbudet. Aksjonærer står fritt til å tilby mer enn dette, 
men dersom antall aksjer det inngis aksept for overstiger det maksimale antallet aksjer i Tilbudet, vil 
fordeling utover det man er sikret (15% av innehav eller 2.000 aksjer) søkes foretatt proratarisk i henhold 
til eierskap. Aksjeeierskapet slik det fremkommer av VPS-registeret den 12. mars 2019 danner grunnlag for 
allokeringen. 
 
Tilbudet aksepteres ved undertegning og oversendelse av vedlagte akseptblankett. Aksepten må 
returneres i utfylt, signert stand til DNB Bank ASA fysisk, per post eller mail som oppgitt på 
akseptblanketten og må være mottatt innen kl 16:30 (norsk tid) 8. mars 2019. Oppgjør for aksjer 
som selges i Tilbudet forventes å skje innen 15. mars 2019. 
 
Tilbudet er rettet mot samtlige av Selskapets aksjonærer som lovlig kan motta og akseptere Tilbudet. 
Tilbudet skal ikke anses som et Tilbud, direkte eller indirekte, i jurisdiksjoner hvor slikt tilbud i henhold 
til lokale lover eller regler ikke kan lovlig fremsettes eller aksepteres, eller fordrer særskilte registreringer, 
godkjennelser eller betingelser. Aksjonærer som ikke er bosatt eller hjemmehørende i Norge og som 
ønsker å akseptere Tilbudet må selv undersøke relevant lovgivning. 
 
Tilbudet er sendt per post til Selskapets aksjonærer per 22. februar 2019, og kan fås ved henvendelse til 
Selskapet. 
 
 
Med vennlig hilsen 
North Energy ASA 
 
 
Anders Onarheim (sign.) 
Styrets leder 
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Akseptblankett 

Til bruk ved aksept av tilbudet (”Tilbudet”) fra North Energy ASA (”NE” eller "Selskapet") om tilbakekjøp av egne aksjer i 
henhold til tilbudsbrev datert 27. februar 2019 ("Tilbudsbrevet"). Korrekt utfylt og signert akseptblankett kan returneres fysisk, 
per e-post eller post til DNB Bank ASA ("Oppgjørsagenten") på nedenstående adresse.  
Tilbudspris: NOK 1,90 per aksje. Tilbudsperiode: Fra og med 27. februar 2019 til 8. mars 2019 kl. 16:30 (norsk tid). 

 

 Returner til:  
DNB Bank ASA  
Verdipapirservice  
Postboks 1600 Sentrum 
0021 Oslo 
Norway 
 
E-mail: retail@dnb.no 

 
Aksjeinnehav registrert i VPS: 
 
Av Selskapets aksjonærregister i VPS per 22. februar 2019 fremgår følgende: 
 

VPS konto: Antall aksjer: Bankkonto for utbytte: Registrerte rettighetshavere: 

    

 
Akseptfrist: 

AKSEPTER AV TILBUDET MÅ VÆRE MOTTATT AV OPPGJØRSAGENTEN INNEN KL. 16:30 (NORSK TID) 8. MARS 2019. 
SELSKAPET FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å AVVISE ENHVER AKSEPT AV TILBUDET SOM IKKE ER INNGITT PÅ 
KORREKT ELLER FULLSTENDIG MÅTE, ELLER SOM KAN VÆRE I STRID MED GJELDENDE LOVER OG REGLER. 

 

Retningslinjer/vilkår: 

• Denne aksepten omfatter det antall aksjer i NE som er angitt av akseptanten under "Aksept" nedenfor. Antall aksjer oppgitt er det maksimale 
antall aksjer akseptanten ønsker å selge i Tilbudet, men slik at akseptanten ved å inngi aksepten aksepterer å selge det antall aksjer opp til 
dette antall NE måtte beslutte å erverve.   

• Aksjonærer med NE-aksjer registrert på ulike VPS-konti vil motta en akseptblankett for hver konto. Dersom aksjene som ønskes solgt er spredt 
på flere VPS-konti må en akseptblankett for hver VPS-konto utfylles, signeres og returneres.  

• Ved å returnere undertegnet akseptblankett, gir jeg/vi Oppgjørsagenten en ugjenkallelig fullmakt til å sperre alle mine/våre NE-aksjer som 
omfattes av aksepten til fordel for Oppgjørsagenten og/eller NE. Jeg/vi er innforstått med at fra og med dagens dato vil jeg/vi derfor ikke 
kunne selge eller på annen måte disponere over, benytte som sikkerhet, pantsette, behefte eller flytte til en annen VPS-konto de NE-aksjer som 
omfattes av denne aksept. 

• Ved å returnere en undertegnet akseptblankett, gir jeg/vi Oppgjørsagenten videre en ugjenkallelig fullmakt til å overføre mine/våre aksjer som 
omfattes av denne aksepten, helt eller delvis, til NE på oppgjørstidspunktet for Tilbudet. Oppgjør for de aksjene som overføres vil bli betalt 
samtidig med overføring av til NE, og vil finne sted i norske kroner. Oppgjør vil skje ved utbetaling til den bankkonto som er registrert som 
konto for utbytte i VPS. Dersom slik konto ikke er registrert vil utbetaling skje til den konto akseptanten oppgir nedenfor.  

• NE-aksjene må og vil bli overdratt fri for heftelser. Jeg/vi er innforstått med at jeg/vi skal besørge at enhver panthaver eller annen 
rettighetshaver (registrerte panthaver over VPS kontoen per dags dato er avmerket med et ”Ja” under ”Registrerte rettighetshaver(e)” ovenfor 
til høyre) skal ha gitt sitt skriftlige samtykke på denne akseptblanketten til at aksjene blir overdratt til NE fri for heftelser. 

• Som beskrevet i Tilbudsbrevet vil aksjonærer i enkelte jurisdiksjoner være forhindret fra å kunne akseptere Tilbudet i henhold til lokal 
lovgivning.  Aksepter fra aksjonærer i slike jurisdiksjoner vil kunne forkastes. Jeg/vi bekrefter at det min/vår aksept ikke er i strid med lokale 
lover eller regler gjeldende for meg/oss.  

• Tilbudet og enhver aksept av Tilbudet er underlagt norsk rett. Jeg/vi samtykker i at enhver tvist vedrørende Tilbudet utelukkende skal kunne 
avgjøres av de norske domstoler, med Oslo tingrett som avtalt verneting. 

 

Aksept: 

Ved å signere og returnere denne akseptblanketten bekrefter jeg/vi å ha mottatt og lest Tilbudsbrevet, og at jeg/vi ønsker å selge opp 
til det antall aksjer i NE som oppgitt nedenfor i henhold til vilkårene i Tilbudsbrevet og denne akseptbanketten.  

 

Maksimalt antall aksjer som ønskes solgt: 

 

_________________________________ 
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   Sted  Dato  Forpliktende underskrift*  Telefon dagtid 

 
*Dersom underskrevet i henhold til fullmakt skal fullmakten (og, hva selskaper angår, firmaattest eller tilsvarende 
dokumentasjon) vedlegges.  Dersom underskrevet av en person med signaturrett skal firmaattest eller tilsvarende 
dokumentasjon vedlegges. 
 
Panthaver/rettighetshaver: 
I egenskap av panthaver/rettighetshaver samtykker jeg til overdragelsen av aksjene i NE til NE uten heftelser. 
 
 
 

Sted  Dato  Rettighetshavers forpliktende underskrift*  Telefon dagtid 
 
* Dersom underskrevet i henhold til fullmakt skal fullmakten (og, hva selskaper angår, firmaattest) vedlegges.  Dersom 
underskrevet av en person med signaturrett skal firmaattest vedlegges.  Dersom der er registrert mer enn én 
panthaver/rettighetshaver må hver av panthaverne/rettighetshaverne underskrive. 
 
Betalingsdetaljer for aksjonærer som ikke har en bankkonto i en norsk bank 
 
 
  

Navn på bank  IBAN  Swift/Bic  Annet  
 


