Akseptblankett
Til bruk ved aksept av tilbudet (”Tilbudet”) fra German Property AS (”GP” eller "Selskapet")
om tilbakekjøp av egne aksjer ihht tilbudsbrev datert 28. april 2021 ("Tilbudsbrevet").
Korrekt utfylt og signert akseptblankett kan returneres fysisk, per e-post eller post til DNB på
nedenstående adresse.
Tilbudspris:

NOK 5,25 per aksje

Tilbudsperiode:

Fra og med 03. mai 2021 til 21. mai 2021 kl. 16:00 (norsk tid)

Returner til:

DNB Verdipapirservice

E-mail:

retail@dnb.no

Post:

DNB Verdipapirservice, Postboks 1600, Sentrum, 0021 OSLO

Aksjeinnehav registrert i VPS:
Av Selskapets aksjonærregister i VPS per siste registreringsdato fremgår følgende:
VPS konto:

Antall aksjer:

Bankkonto for utbytte:

Registrerte rettighetshavere:

Akseptfrist:
AKSEPTER AV TILBUDET MÅ VÆRE MOTTATT AV DNB INNEN KL. 16:00 21. MAI 2021
Tilbudet forutsetter at generalforsamlingen 11.05.21 godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2020. Selskapet forbeholder seg retten til å kansellere tilbudet i perioden
frem til en dag etter akseptfrist samt 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 GP som er angitt av akseptanten under
"Aksept" nedenfor. Antall aksjer oppgitt er det antall aksjer akseptanten ønsker å
selge i Tilbudet.
Aksjonærer med GP-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 DNB en ugjenkallelig fullmakt til
å sperre alle mine/våre GP-aksjer som omfattes av aksepten til fordel for GP. 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 GP-aksjer som omfattes av denne aksept.
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•

•

•

•

•

Ved å returnere en undertegnet akseptblankett, gir jeg/vi DNB videre en ugjenkallelig
fullmakt til å overføre mine/våre aksjer som omfattes av denne aksepten, helt eller
delvis, til GP på oppgjørstidspunktet for Tilbudet. Oppgjør for de aksjene som
overføres vil bli betalt samtidig med overføring av til GP, 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 betaling skje til den konto
akseptanten oppgir nedenfor.
GP-aksjene må og vil bli overdratt fri for heftelser. Jeg/vi er inneforstått med at jeg/vi
skal besørge at enhver panthaver eller annen rettighetshaver skal ha gitt sitt skriftlige
samtykke på denne akseptblanketten til at aksjene blir overdratt til GP 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 det antall aksjer i German Property as som oppgitt
nedenfor i henhold til vilkårene i Tilbudsbrevet og denne akseptbanketten
Antall aksjer som ønskes solgt: _________________________________
(Dersom antall ikke oppgis ansees aksepten å gjelde for alle aksjer registrert i VPS, som angitt på over)

______________

____________

________________________

__________

Sted

Dato

Forpliktende underskrift*

Telefon

*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.
Ved pant i aksjene må dette også fylles ut av Panthaver/rettighetshaver:
I egenskap av panthaver/rettighetshaver samtykker jeg til overdragelsen av aksjene i GP til
GP uten heftelser.
______________

____________

__________________________

__________

Sted

Dato

Rettighetshavers forpliktende underskrift*

Telefon

* 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
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