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DONG Energy offentliggør resultatet af sin børsnotering,
herunder en udbudskurs på DKK 235 pr. udbudt aktie
DONG Energy offentliggør i dag resultatet af sin børsnotering (“Udbuddet”),
herunder den endelige udbudskurs på DKK 235 pr. udbudt aktie. Optagelse til
handel og officiel notering af DONG Energy’s aktier på Nasdaq Copenhagen
forventes at finde sted den 9. juni 2016.
Finansminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:
”Som repræsentant for majoritetsaktionæren glæder det mig meget, at
interessen for at blive en del af DONG Energy’s ejerkreds har været så stor –
både blandt private og professionelle investorer. Det giver DONG Energy et
solidt fundament for at fastholde og udvikle sin position som et af verdens
førende grønne energiselskaber. Jeg synes, at der er grund til at anerkende
ledelsen og medarbejderne for deres hårde arbejde i forbindelse med
børsnoteringen.”
Thomas Thune Andersen, formand for bestyrelsen i DONG Energy,
udtaler:
“Det er et privilegium at byde velkommen til alle nye aktionærer, såvel de
professionelle investorer som de mange danske privatinvestorer. Jeg betragter
det som en tillidserklæring til ledelsen og de mange dygtige og dedikerede
medarbejdere, som konstant arbejder for at gøre DONG Energy til et globalt
førende selskab inden for vedvarende energi. Jeg ser frem til at videreudvikle
selskabet sammen med vores nye og eksisterende aktionærer.”
Henrik Poulsen, administrerende direktør i DONG Energy, udtaler:
"Jeg er glad for den positive feedback, vi har fået fra investorer rundt om i
verden, og den tillid, de har vist os ved at blive aktionærer i DONG Energy. Vi
vil arbejde hårdt for at indfri deres forventninger i vores fortsatte indsats som
førende inden for omstillingen til et mere bæredygtigt energisystem. Alle
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i Danmark.
Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle, opføre og drive
havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker, levere energi til privat- og
erhvervskunder og producere olie og gas. Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5
mia.) i 2015. For yderligere oplysninger henvises til www.dongenergy.com.

medarbejdere i DONG Energy bør være stolte over at have opbygget en af de
hurtigst voksende, grønneste og mest innovative energikoncerner i Europa.”
Resumé af Udbuddet
















Den endelige udbudskurs fastsættes til DKK 235 pr. udbudt aktie,
hvilket giver DONG Energy en markedsværdi på DKK 98,2 mia.
Det samlede antal aktier (ekskl. aktier omfattet af
overallokeringsretten), som sælges i Udbuddet, er 72.834.393 stk.
aktier, svarende til 17,4% af Selskabets aktiekapital og svarende til det
maksimale antal aktier udbudt til salg i Udbuddet (ekskl. aktier omfattet
af overallokeringsretten)
De sælgende aktionærer, bortset fra den danske stat og SEAS-NVE
Holding A/S, har givet Emissionsbankerne en overallokeringsret på
yderligere 10.925.159 stk. aktier, svarende til 15% af det endelige antal
aktier, der sælges i Udbuddet (ekskl. aktier omfattet af
overallokeringsretten). Overallokeringsretten kan udnyttes helt eller
delvist indtil 8. juli 2016
Bruttoprovenuet fra Udbuddet vil udgøre DKK 17,1 mia., hvis
overallokeringsretten ikke udnyttes, og DKK 19,7 mia., hvis
overallokeringsretten udnyttes fuldt ud
Mere end 36.000 nye investorer er blevet tildelt aktier i DONG Energy i
forbindelse med Udbuddet
Private investorer i Danmark har fået tildelt ca. 10% af de udbudte
aktier, og 90% er tildelt danske og internationale institutionelle
investorer
For individuelle ordrer med en kursværdi på mere end DKK 3 mio. er
den individuelle tildeling fastsat af de sælgende aktionærer i samråd
med Selskabets bestyrelse og Joint Global Coordinators.
For ordrer fra private investorer med en kursværdi til og med DKK 3
mio. er tildelingen foretaget matematisk - og alle antal aktier er rundet
ned til nærmeste hele antal - som følger:
o For ordrer op til og med 212 stk. aktier (svarende til DKK
49.820) er der sket fuld tildeling
o For ordrer op til og med 2.127 aktier (svarende til DKK
499.845) er der sket tildeling af 212 stk. aktier samt 15% af den
resterende ordre
o For ordrer på mere end 2.127 stk. aktier er der sket tildeling af
499 stk. aktier samt 5% af den resterende ordre
DONG Energy vil ved Udbuddets afvikling købe 225.532 stk. udbudte
aktier fra de sælgende aktionærer, svarende til en samlet værdi på DKK
53 mio., med henblik på at sikre, at DONG Energy har det antal aktier,
som Selskabet eventuelt skal levere til deltagerne i et nyt
incitamentsprogram efter vesting af første tildeling af resultatbaserede



aktieenheder (PSU’er) efter den første resultatperiode. Det nye
incitamentsprogram vil blive lanceret efter Udbuddets gennemførelse
Umiddelbart efter Udbuddets afvikling, herunder forud for udnyttelse af
overallokeringsretten og Selskabets udstedelse af op til 2.686.884 stk.
fondsaktier til opfyldelse af dets medarbejderaktieprogram og
lederaktieprogram som beskrevet i Prospektet offentliggjort den 26. maj
2016, vil visse aktionærer have følgende aktiebesiddelser (inkl. aktier
omfattet af overallokeringsretten):
o Den danske stat: 50,4%
o New Energy Investment S.à.r.l.: 14,7%
o SEAS-NVE Holding A/S: 9,6%
o ATP: 4,0%
o Nye investorer: 17,4%
o Øvrige:1 3,9%

De udbudte aktier forventes optaget til handel og officiel notering på Nasdaq
Copenhagen under symbolet “DENERG”. Optagelse til handel og officiel
notering af aktierne forudsætter bl.a., at Nasdaq Copenhagen godkender
fordelingen af de udbudte aktier på den første handelsdag (som forventes at
være den 9. juni 2016), at Udbuddet ikke tilbagekaldes forud for afvikling (som
forventes at finde sted den 13. juni 2016), og at Selskabet offentliggør en
meddelelse herom.
Aktierne forventes at blive leveret omkring den 13. juni 2016 mod kontant
betaling i danske kroner. Aktierne vil blive leveret elektronisk på
afregningsdatoen til investors konto i VP Securities A/S og gennem Euroclear
og Clearstream. Al afregning i forbindelse med Udbuddet vil finde sted i den
permanente ISIN-kode DK0060094928.
Nedenfor vises en tidsplan for de forventede vigtigste begivenheder efter
Udbuddet.
Første handels- og officielle noteringsdag for aktierne
på Nasdaq Copenhagen i den permanente ISIN-kode
(forudsat at Udbuddet ikke tilbagekaldes)……………………………9. juni 2016
Gennemførelse af Udbuddet, inkl. afregning af de
udbudte aktier (ekskl. overallokeringsaktier,
medmindre overallokeringsretten er udnyttet inden
denne dato) og offentliggørelse af en meddelelse,
hvori det bekræftes, at Udbuddet ikke vil blive tilbagekaldt……….13. juni 2016
Forventet udstedelse af op til 2.686.884 stk.
fondsaktier til opfyldelse af Selskabets forpligtelse

1

Omfatter sælgende aktionærer, som ikke er anført ovenfor (dvs. PFA Pension,

Forsikringsaktieselskab, Insero Horsens, Nyfors Entreprise A/S, SE a.m.b.a. og Aura
Energi a.m.b.a), nuværende medarbejderaktionærer og Selskabet. Der henvises til Bilag
1 for yderligere detaljer.

i henhold til medarbejderaktieprogrammet og
lederaktieprogrammet…………………………………………………27. juni 2016
Yderligere oplysninger om Udbuddet fremgår af meddelelsen om kursfastsættelse, som er vedhæftet som Bilag 1 med oplysninger om statistik om
Udbuddet, aktiekapital, ejerstruktur og lock-up arrangementer.
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J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc. og Nordea
Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) fungerer som Joint Global
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og RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) fungerer som
Co-lead Managers. Lazard & Co., Limited fungerer som finansiel rådgiver for
DONG Energy, og Rothschild fungerer som finansiel rådgiver for den danske
stat som majoritetsaktionær.
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Vigtig meddelelse
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at
tilbyde at købe værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S (“Selskabet”) i nogen
jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og meddelelsen
og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller
offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.
I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område (“EØSmedlemsstat”), ud over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF
med senere ændringer (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i de enkelte EØS-medlemsstater, “Prospektdirektivet”), er denne
meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den
pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for
forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer
som defineret i Prospektdirektivet.
De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke
blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer
(“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i medfør af
en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som ikke er underlagt,
registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt om at registrere
værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller foretage et offentligt udbud
af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges i USA, vil alene blive solgt til
“qualified institutional buyers” (som defineret i Rule 144A i Securities Act) i
henhold til Rule 144A.
I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet
materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og enhver
investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører, er alene
tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med “qualified investors” (som
defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act 2000), og som er
(i) personer med professionel erfaring med forhold, der vedrører investeringer,
som falder inden for definitionen af “investment professionals” i Article 19(5) i
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005
(“Bekendtgørelsen”), eller (ii) “high net worth entities” omfattet af Article 49(2)(a)
til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under ét “relevante
personer”). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig
noget på grundlag af meddelelsen og bør ikke handle ud fra eller basere sig på
den.
Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse
indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne
værdipapirer i Selskabet, medmindre dette sker på grundlag af oplysninger i et
prospekt, der er offentliggjort af Selskabet i forbindelse med udbuddet og

optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel notering på Nasdaq
Copenhagen A/S. Eksemplarer af prospektet er tilgængelige på Selskabets
hjemsted og med visse undtagelser via Selskabets hjemmeside.
J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc., Nordea
Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S), Citigroup Global Markets
Limited, Danske Bank A/S, UBS Limited, ABG Sundal Collier Danmark, filial af
ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og RBC Europe
Limited (handlende som RBC Capital Markets) (under et benævnt
“Emissionsbankerne”), N M Rothschild & Sons Limited (“Rothschild”) og deres
tilknyttede virksomheder repræsenterer udelukkende henholdsvis den danske
stat, de sælgende minoritetsaktionærer eller Selskabet og ingen andre i
forbindelse med børsnoteringen. De vil ikke anse andre som deres respektive
klienter i relation til børsnoteringen og er ikke ansvarlige over for andre end
henholdsvis den danske stat, de sælgende minoritetsaktionærer eller Selskabet
for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive klienter, og de er heller
ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation til børsnoteringen, indholdet af
denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale eller andet forhold, hvortil der
henvises i denne meddelelse.
Lazard & Co., Limited, som er godkendt og reguleret i Storbritannien af
Financial Conduct Authority, fungerer udelukkende som finansiel rådgiver for
Selskabet og ingen andre i forbindelse med børsnoteringen og er ikke ansvarlig
over for andre end Selskabet for at yde den beskyttelse, der ydes klienter i
Lazard & Co., Limited, eller for at yde rådgivning i forbindelse med
børsnoteringen eller andre forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse.
Hverken Lazard & Co., Limited eller nogen af dennes tilknyttede virksomheder
har påtaget sig eller vil påtage sig nogen forpligtelse, hæftelse eller noget
ansvar af nogen art (det være sig direkte eller indirekte, uden for eller inden for
kontrakt, i henhold til lovgivningen eller på anden måde) over for nogen person,
som ikke er klient i Lazard & Co., Limited, i forbindelse med denne meddelelse,
ethvert udsagn indeholdt heri eller i øvrigt.
I forbindelse med børsnoteringen kan Emissionsbankerne og deres tilknyttede
virksomheder som investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab
kan de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for
egen regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller
tilknyttede investeringer i forbindelse med børsnoteringen eller på anden måde.
Enhver henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller
på anden måde handles, skal således læses som omfattende ethvert udbud til,
eller køb, placering eller handel foretaget af sådanne Emissionsbanker og
enhver af deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen
regning. Emissionsbankerne har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne
investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle
lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

I forbindelse med Udbuddet kan Morgan Stanley & Co International plc
(“Stabiliseringsagenten”) (eller agenter, der handler på vegne af
Stabiliseringsagenten) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner
med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne på et niveau,
der ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives
sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller agenter, der handler på vegne af
Stabiliseringsagenten) vil foretage stabilisering. Stabiliserende foranstaltninger
kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og officielle
noteringsdag på Nasdaq Copenhagen, og hvis de påbegyndes, kan de bringes
til ophør til enhver tid og skal ophøre senest 30 dage efter værdipapirernes
første handels- og officielle noteringsdag.
Forhold, der behandles i denne meddelelse, kan udgøre fremadrettede udsagn.
Fremadrettede udsagn er udsagn, der ikke udgør historiske kendsgerninger, og
som er kendetegnet ved ord som “vurderer”, “forventer”, “forudser”, “agter”,
“anslår”, “vil”, “vil måske”, “fortsætter med”, “bør” og lignende udtryk. De
fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række
forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på yderligere forudsætninger.
Selvom Selskabet vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
foretaget, er de i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte
risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, der er
vanskelige eller umulige at forudsige eller uden for virksomhedens kontrol.
Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige
forhold kan medføre, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra de
forventninger, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med de
fremadrettede udsagn i denne meddelelse.
De oplysninger, synspunkter og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse, er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses
offentliggørelse og kan ændres uden varsel.

Bilag 1 til Selskabsmeddelelse 19/2016
MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT
ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN
ELLER JAPAN
MEDDELELSE OM KURSFASTSÆTTELSE VEDRØRENDE UDBUDDET AF
AKTIER I DONG ENERGY A/S
Dette dokument udgør en meddelelse om kursfastsættelse vedrørende
Udbuddet af Udbudte Aktier beskrevet i prospektet (“Prospektet”) offentliggjort
af DONG Energy A/S (“Selskabet”) den 26. maj 2016 og bør læses i
sammenhæng med Prospektet. Udtryk, der anvendes og ikke defineres i dette
dokument, har den betydning, der er angivet i Prospektet.
Udbudsperioden udløb den 8. juni 2016 kl. 11.00 (dansk tid). Udbudsperioden
for ordrer på beløb til og med DKK 3 mio. udløb den 7. juni 2016 kl. 16.00
(dansk tid) som offentliggjort via Nasdaq Copenhagen A/S i
selskabsmeddelelse af 7. juni 2016.
Den endelige Udbudskurs og andre oplysninger vedrørende Udbuddet er anført
nedenfor:
1. UDBUDSOPLYSNINGER
Udbudskurs pr. Udbudt Aktie.....................................................................................
Antal Udbudte Aktier i alt, der udbydes af de Sælgende Aktionærer (hvis
Overallokeringsretten ikke udnyttes) ......................................................................
Markedsværdi af Selskabet til Udbudskursen ...........................................................
Antal Overallokeringsaktier i alt1) ...............................................................................
Antal Udbudte Aktier i alt, der udbydes af de Sælgende Aktionærer (hvis
Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud) ...............................................................
Omtrentligt bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten
ikke udnyttes) .........................................................................................................
Omtrentligt bruttoprovenu til de Sælgende Aktionærer (hvis Overallokeringsretten
udnyttes fuldt ud)....................................................................................................
Andel af aktiekapital ejet af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet (hvis
Overallokeringsretten ikke udnyttes og forud for udstedelse af bonus aktier) .......
Andel af aktiekapital ejet af de Sælgende Aktionærer efter Udbuddet (hvis
Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud og efter udstedelse af 2.686.884 bonus
aktier) .....................................................................................................................

____________
1)

Som anført i Prospektet havde de Sælgende Aktionærer, bortset fra
Majoritetsaktionæren og SEAS-NVE Holding A/S, givet Emissionsbankerne en ret, der
kunne udnyttes helt eller delvist af Morgan Stanley & Co. International plc som
stabiliseringsagent (“Stabiliseringsagenten”), til at købe op til 10.925.159 stk. yderligere
Aktier til Udbudskursen.

DKK 235
72.834.393
DKK 98,2 mia.
10.925.159
83.759.552
DKK 17,1 mia.
DKK 19,7 mia.
82,0%

78,9%

2. OPLYSNINGER OM AKTIEKAPITALEN
Selskabets aktiekapital umiddelbart efter Udbuddets gennemførelse vil være
som følger:

Udstedt aktiekapital ....................................................
Egne aktier2) ...............................................................
Udestående aktiekapital .............................................
____________

Antal Aktier
417.726.373
225.904
417.500.469

1) Hver Aktie i Selskabet har en nominel værdi på DKK 10.
2) Afspejler Udbudte Aktier, der vil blive købt af Selskabet til Udbudskursen med
virkning pr. gennemførelsesdatoen for Udbuddet med henblik på at sikre, at Selskabet
ejer det maksimale antal Aktier, som det potentielt skal levere til deltagerne efter vesting
af den første tildeling af såkaldte performance share units (‘‘PSU’er”) under det nye
aktieprogram (“DSP”) efter den første resultatperiode. Der henvises til afsnit 19.5.9
“DONG Energy-aktieprogram” i Prospektet.

De eksisterende Aktier er registreret i den permanente ISIN-kode
DK0060094928. De Udbudte Aktier udstedes i samme ISIN-kode.
Aktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen
A/S under symbolet “DENERG”. Første handels- og officielle noteringsdag for
Aktierne på Nasdaq Copenhagen A/S forventes at være den 9. juni 2016.
Selskabet forventer, at det omkring den 27. juni 2016 vil udstede op til
2.686.884 stk. fondsaktier med henblik på at opfylde visse forpligtelser i
henhold til dets Medarbejder- og Lederaktieprogrammer. Der henvises til afsnit
19.5.7 “Medarbejderaktieprogram og Lederaktieprogram” i Prospektet for en
beskrivelse af Medarbejderaktieprogrammet og Lederaktieprogrammet.

3. EJERSTRUKTUR
Nedenstående tabel viser Selskabets ejerstruktur baseret på de nuværende
aktionærers aktiebeholdninger i Selskabet 1) pr. prospektdatoen, 2) umiddelbart
efter gennemførelse af Udbuddet, hvor a) Overallokeringsretten ikke udnyttes,
og b) Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud, og 3) umiddelbart efter udstedelse
af fondsaktier i forbindelse med afregning af Medarbejderaktieprogrammet og
Lederaktieaktieprogrammet, forudsat at ingen af medarbejderaktionærerne har
solgt eller købt Aktier i perioden mellem Udbuddets gennemførelse og
udstedelse af fondsaktier, hvor a) Overallokeringsretten ikke udnyttes, og b)
Overallokeringsretten udnyttes fuldt ud.

Nominel værdi1)
DKK 4.177.263.730
DKK
2.259.040
DKK 4.175.004.690

Aktier ejet pr.
prospektdatoen

Antal
Aktier

Aktionærer
Den Danske Stat ................................

Aktier ejet umiddelbart efter udstedelse af fondsaktier4)5)

Aktier ejet umiddelbart efter gennemførelse af Udbuddet

Ca.
procent

Hvis
Overallokeringsretten
ikke udnyttes

Hvis
Overallokeringsretten
udnyttes fuldt ud

Hvis
Overallokeringsretten
ikke udnyttes

Hvis
Overallokeringsretten
udnyttes fuldt ud

Antal
Aktier

Antal
Aktier

Antal
Aktier

Antal
Aktier

Ca.
procent

Ca.
procent

Ca.
procent

Ca.
procent

245.465.600

58,76

210.710.343

50,44

210.710.343

50,44

210.710.343

50,12

210.710.343

50,12

74.592.990

17,86

61.320.555

14,68

55.944.742

13,39

61.320.555

14,59

55.944.742

13,31

45.195.230

10,82

40.125.120

9,61

40.125.120

9,61

40.125.120

9,54

40.125.120

9,54

20.513.072

4,91

16.863.153

4,04

15.384.804

3,68

16.863.153

4,01

15.384.804

3,66

14.404.355

3,45

5.578.605

1,34

3.601.089

0.86

5.578.605

1,33

3.601.089

0,86

7.459.299

1,79

6.132.055

1,47

5.594.474

1,34

6.132.055

1,46

5.594.474

1,33

4.351.212

1,04

739.248

0,18

–

0,00

739.248

0,18

–

0,00

2.660.500

0,64

956.273

0,23

266.000

0,06

956.273

0,23

266.000

0,06

743.866

0,18

126.379

0,03

–

0,00

126.379

0,03

–

0,00

Thomas Thune Andersen ...................

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Lene Skole.........................................

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Lynda Armstrong................................

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Pia Gjellerup ......................................

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Martin Hintze......................................

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Benny D. Loft .....................................

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Poul Arne Nielsen ..............................

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Claus Wiinblad ...................................

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

372

0,000089

372

0,000089

372

0,000089

837

0,000199

837

0,000199

372

0,000089

372

0,000089

372

0,000089

837

0,000199

837

0,000199

372

0,000089

372

0,000089

372

0,000089

837

0,000199

837

0,000199

372

0,000089

372

0,000089

372

0,000089

837

0,000199

837

0,000199

372

0,000089

372

0,000089

372

0,000089

837

0,000199

837

0,000199

372

0,000089

372

0,000089

372

0,000089

837

0,000199

837

0,000199

372

0,000089

372

0,000089

372

0,000089

837

0,000199

837

0,000199

372

0,000089

372

0,000089

372

0,000089

837

0,000199

837

0,000199

2.976

0,0007124

2.976

0,0007124

2.976

0,0007124

6.696

0,001593

6.696

0,001593

58.000

0,0139

58.000

0,0139

58.000

0,0139

130.500

0,0310

130.500

0,0310

37.296

0,0089

37.296

0,0089

37.296

0,0089

83.916

0,0200

83.916

0,0200

15.000

0,0036

15.000

0,0036

15.000

0,0036

33.750

0,0080

33.750

0,0080

19.580

0,0047

19.580

0,0047

19.580

0,0047

44.055

0,0105

44.055

0,0105

–

–

0

0,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

29.383

0,0070

29.383

0,0070

29.383

0,0070

66.111

0,0157

66.111

0,0157

New Energy Investment S.à r.l.1) ........
SEAS-NVE Holding A/S .....................
Arbejdsmarkedets Tillægspension .....
SE a.m.b.a. ........................................
PFA Pension,
Forsikringsaktieselskab ......................
Nyfors Entreprise A/S2).......................
Aura Energi A.M.B.A. .........................
Insero Horsens ..................................
Bestyrelse

Hanne Sten Andersen ........................
Poul Dreyer........................................
Benny Gøbel ......................................
Jens Nybo Sørensen..........................
Ole Henriksen ....................................
Dorte Hessellund Iversen ...................
Claus Madsen ....................................
Ida Jacobsen .....................................

Bestyrelsen, i alt ..............................

Koncernledelsen
Henrik Poulsen ..................................
Marianne Wiinholt ..............................
Thomas Dalsgaard.............................
David B. Cook ....................................
Samuel Leupold .................................
Morten Hultberg Buchgreitz ................

159.259

0,0381

159.259

0,0381

159.259

0,0381

358.332

0,0852

358.332

0,0852

Øvrige medarbejderaktionærer .........

2.177.642

0,5213

2.177.642

0,5213

2.177.642

0,5213

4.661.733

1,1088

4.661.733

1,1088

Selskabet (egne aktier) ......................

372

0,000089

225.904

0,0541

225.904

0,0541

225.904

0,05373

225.904

0,05373

Koncernledelsen, i alt ......................
3)

1)

Der henvises til afsnit 20.3 “Sælgende Aktionærer” i Prospektet.

2)

Nyfors Entreprise A/S er et indirekte datterselskab af SE a.m.b.a.

3)

Antal aktier ejet af Selskabets øvrige medarbejderaktionærer omfatter ikke aktier ejet af
Selskabets Koncernledelse eller Aktier ejet af medlemmer af Bestyrelsen.

4) Det anførte antal Aktier, som NEI, SEAS-NVE Holding A/S, ATP, PFA Pension,
Forsikringsaktieselskab, Insero Horsens, Nyfors Entreprise A/S og SE a.m.b.a. hver især
besidder, forudsætter, at parterne (i) ikke udnytter salgsoptionen i 2013-ejeraftalen og (ii)
vælger at afregne Siri-kompensationen kontant og ikke ved overdragelse af Aktier til
Selskabet. Der henvises til afsnit 20.3 “Sælgende Aktionærer – Ejeraftaler” og afsnit 20.4
“Investeringsaftale og Siri-kompensation” i Prospektet for en beskrivelse af antallet af
Aktier, hvormed de Sælgende Aktionærers aktiebeholdninger i Selskabet under visse

forudsætninger vil blive reduceret, såfremt de vælger at afregne Siri-kompensationen ved
tilbagelevering og overdragelse af Aktier til Selskabet.
5)

Forudsat at det maksimale antal matching shares tildeles og således udstedes som
fondsaktier i henhold til Selskabets Medarbejderaktieprogram og Lederaktieprogram. Der
henvises til afsnit 19.5.7 “Medarbejderaktieprogram og Lederaktieprogram” i Prospektet for
en nærmere beskrivelse af udstedelsen af fondsaktier.

4. LOCK-UP AFTALER
De Sælgende Aktionærer har indgået aftale med Joint Global Coordinators om,
at de med visse undtagelser i en periode på 180 dage fra den 26. maj 2016
ikke, med undtagelse af de Aktier, der er solgt eller bliver solgt i Udbuddet og
med visse andre undtagelser, uden forudgående skriftligt samtykke fra et flertal
af Joint Global Coordinators vil udbyde, pantsætte, sælge, indgå aftale om at
sælge, sælge nogen option, eller indgå aftale om at sælge, tildele nogen option,
ret eller warrant til at købe, udlåne eller på anden måde, direkte eller indirekte,
overdrage eller afhænde nogen Aktier eller værdipapirer, der kan konverteres
til, udnyttes til eller ombyttes til Aktier, eller indgå nogen swap eller anden
disposition, der helt eller delvist overdrager nogen af de økonomiske
konsekvenser i forbindelse med ejerskab af Aktierne, uanset om sådanne
transaktioner afregnes ved levering af Aktier eller sådanne andre værdipapirer,
kontant eller på anden måde.
Selskabet har indgået aftale med Joint Global Coordinators om stort set samme
begrænsninger som anført ovenfor i en periode på 180 dage fra den 26. maj
2016 med visse undtagelser. Undtagelserne gældende for Selskabet omfatter
bl.a., at det har ret til at foretage visse selskabsretlige dispositioner og udstede
fondsaktier til dækning af dets forpligtelser i forbindelse med
Medarbejderaktieprogrammet og Lederaktieprogrammet.
Aktionærerne i Koncernledelsen har indgået aftale med Joint Global
Coordinators om stort set samme begrænsninger som anført ovenfor i en
periode på 365 dage fra den 26. maj 2016 med visse undtagelser.
Undtagelserne gældende for Koncernledelsen omfatter bl.a., at de personer,
der er underlagt begrænsninger, har lov til at sælge aktier til dækning af
eventuelle skattemæssige forpligtelser i forbindelse med afviklingen af
Lederaktieprogrammet.

Vigtig meddelelse
Udbuddet består af 1) et offentligt udbud til private og institutionelle investorer i
Danmark, 2) en privatplacering i USA udelukkende til personer, der er “qualified
institutional buyers” eller “QIBs” (som defineret i Rule 144A (“Rule 144A”) i
henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer (“U.S. Securities
Act”)) i medfør af Rule 144A og 3) privatplaceringer til institutionelle investorer i

resten af verden. Udbuddet uden for USA foretages i henhold til Regulation S i
U.S. Securities Act (“Regulation S”).
De Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S.
Securities Act og udbydes og sælges 1) i USA udelukkende til personer, der er
“qualified institutional buyers” eller “QIBs” i medfør af Rule 144A og 2) uden for
USA i henhold til Regulation S.
Potentielle investorer gøres hermed opmærksom på, at sælgerne af de
Udbudte Aktier muligvis vil henholde sig til fritagelsen fra registreringskravene i
Section 5 i U.S. Securities Act som anført i Rule 144A. Der henvises til afsnit
27.9 “Salgsbegrænsninger” og afsnit 28 “Overdragelsesbegrænsninger” i
Prospektet for en beskrivelse af visse begrænsninger på overdragelse af de
Udbudte Aktier. Udlevering af Prospektet og denne meddelelse samt udbuddet
af de Udbudte Aktier er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov. Personer, der
kommer i besiddelse af Prospektet og denne meddelelse, forudsættes af
Selskabet, de Sælgende Aktionærer og Emissionsbankerne selv at indhente
oplysninger om og overholde sådanne begrænsninger.
I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
(“EØS”) ud over Danmark, der har gennemført prospektdirektivet, er Prospektet
og denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i
den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for
forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer,
som defineret i prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØSmedlemsstat.
Denne meddelelse er udelukkende rettet mod personer i Storbritannien, som er
“qualified investors” eller på anden måde under forhold, der ikke kræver, at
Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til section 85(1) i UK Financial
Services and Markets Act 2000. Enhver investering eller investeringsaktivitet,
som Prospektet vedrører, kan udelukkende foretages af og må kun foretages af
personer, som er: 1) investment professionals, som er omfattet af Article 19(5),
eller 2) er omfattet af Article 49(2)(a) til (d) (“high net worth companies,
unincorporated associations, etc.”) i UK Financial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005 eller andre personer, som en sådan
investering eller investeringsaktivitet lovligt kan stilles til rådighed for (sammen
benævnt “relevante personer”). Personer, som ikke er relevante personer, bør
ikke foretage sig noget på grundlag af Prospektet og bør ikke handle ud fra eller
basere sig på det.

