Til aksjonærene i German Property AS
Oslo, 4. juni, 2021

OPPDATERING VEDR TILBUD OM TILBAKEKJØP
German Property AS har gitt tilbud til Selskapets aksjonærer om tilbakekjøp av inntil
25.868.015 aksjer. Tilbudet var på NOK 5,25 per aksje.
Akseptfrist var i utgangspunktet 21. Mai, 2021 kl. 16:00, men ble forlenget til 01.06.21.
Pr 01.06.2021 var det mottatt 22.614.027 aksepter fra til sammen 227 aksjonærer.
Totalt var det gitt tilbud til 266 aksjonærer med til sammen 25.135.795 aksjer.
Det betyr at 90% av de som fikk tilbud om salg av aksjer har akseptert.
Ifht totalt antall aksjer, inkl Estators 48,05%, har 47% akseptert tilbudet.
Aksjene ble overført German Property 03. juni og aksjonærene har mottatt oppgjør.
Aksjesits er nå som flg:
Estator as
German Property as
Andre 39 aksjonærer

23.244.465
22.614.027
2.521.768

48,05%
46,74%
5,21% (største eier har 199.967 aksjer =0,41%)

Styret har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling (EGF), mandag 21. juni
kl 13:00 i Billingstadsletta 19, med nedsettelse av kapitalen og sletting av aksjer på
selskapets hånd som eneste tema.
Etter sletting av GP´s 22.614.027 aksjer vil aksjonærsits bli som følger:
Estator as
23.244.465 90,21%
Andre 39 aksjonærer
2.521.768
9,79% (største eier 199.967 aksjer =0,78%)
Totalt antall aksjer
25.766.233 100,00%
Det har vært forespørsel om salg av aksjer etter fristens utløp. Styret har åpnet for at
German Property, frem til EGF 21. juni, kan kjøpe aksjer til samme pris som i tilbudet av de
aksjonærene som av ulike årsaker så langt ikke har akseptert og som nå henvender seg til
selskapet for salg. Overdragelse skjer nå på vanlig måte med sluttseddel. Det påløper ingen
kostnader eller gebyrer ved salg til selskapet.
Styret har fullmakt om tilbakekjøp av inntil 25.868.015 aksjer. Så langt er det kjøpt
22.614.027 aksjer, slik at det gjenstår mulighet for kjøp av inntil 3.253.988 aksjer innenfor
den gitte fullmakten som løper frem til GF 2022.
Ved ønske om salg ta kontakt med daglig leder Georg Wessel på tel 911 91 700 eller
wessel@gpm.ag
Bakgrunnen for tilbudet fremgår av notatet som er sendt den enkelte aksjonær. Dette finner
man også på selskapets hjemmeside, www.germanproperty.no

