MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL
NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER
REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION
København, 25. juni 2018

Tillæg til det betingede, frivillige overtagelsestilbud fra Gefion Group
Investments A/S til Aktionærerne i NeuroSearch A/S - Forhøjelse af
Tilbudskursen samt forlængelse af Tilbudsperioden
Gefion Group Investments A/S ("Gefion") offentliggjorde den 27. april 2018 dets beslutning om at
fremsætte et betinget, frivilligt offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch A/S
("NeuroSearch"). Det formelle tilbudsdokument ("Tilbudsdokumentet") for Tilbuddet blev
Offentliggjort den 25. maj 2018. Dette dokument ("Tillægget") udgør en integreret del af, og skal læses
i sammenhæng med, Tilbudsdokumentet.
Medmindre andet er specifikt angivet i dette Tillæg, har de definitioner, der anvendes i Tillægget,
samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.
I henhold til §§ 9 og 25 i Takeoverbekendtgørelsen, og som anført i Tilbudsdokumentet, forlænges
Tilbudsperioden hermed. Medmindre andet er specifikt angivet i dette Tillæg, er alle øvrige vilkår og
betingelser for Tilbuddet uændrede.
Forhøjelse af Tilbudskursen og forlængelse af Tilbudsperioden
Gefion har i dag besluttet at forhøje Tilbudskursen fra DKK 4,00 pr. aktie á nominelt DKK 1,00 til DKK
4,50 pr. aktie á nominelt DKK 1,00, svarende til en samlet pris på DKK 110.492.761,5 for samtlige Aktier
i Selskabet (inkl. egne Aktier).
Tilbudsperioden for Tilbuddet ville i henhold til Tilbuddet udløbe i dag, d. 25. juni 2018 kl. 23:59 (dansk
tid). I medfør af § 25, stk. 2 i Takeoverbekendtgørelsen bliver Tilbuddet automatisk forlænget i tilfælde
af et Konkurrerende Tilbud (som defineret i Tilbudsdokumentet), medmindre Gefion tilbagekalder
Tilbuddet.
Nordic Transport Group Holding A/S ("NTG Holding") har den 20. juni 2018 offentliggjort
tilbudsdokumentet for dets Konkurrerende Tilbud. Gefion bekræfter hermed, at Tilbudsperioden for
Tilbuddet fra Gefion derfor automatisk er forlænget så det udløber samtidig med det Konkurrerende
Tilbud fra NTG, hvilket betyder, at Tilbudsperioden nu vil udløbe den 8. august 2018 kl. 16:00 (dansk
tid).
Som følge heraf betyder enhver henvisning til "Tilbudsperioden" i Tilbudsdokumentet eller ethvert
andet dokument og/eller enhver anden meddelelse i forbindelse med Tilbuddet den periode, der løber
fra den 25. maj 2018 til den 8. august 2018 kl. 16:00 (dansk tid). Denne periode kan alene forlænges
yderligere af Gefion i overensstemmelse med gældende ret og Tilbudsdokumentet. For yderligere
oplysninger om Tilbudsperioden og eventuelle forlængelser heraf henvises til Tilbudsdokumentet.
Accept af Tilbuddet
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Aktionærer, som allerede har indsendt en acceptblanket til deres kontoførende institut i
overensstemmelse med Tilbudsdokumentet, skal ikke foretage sig yderligere, idet disse Aktionærer
vil blive afregnet med den forhøjede Tilbudskurs såfremt Tilbuddet gennemføres.
Aktionærer, der ønsker at acceptere Tilbuddet, kan anvende den opdaterede acceptblanket, der er
vedhæftet dette Tillæg som bilag 1.
Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Tilbuddet skal være meddelt Aktionærens eget
kontoførende institut tids nok til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle
accepten. Meddelelsen fra de enkelte Aktionærers eget kontoførende institut skal sendes til
Handelsbanken (Filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige), der skal have accepten i hænde
før Tilbudsperiodens udløb den 8. august 2018 kl. 16:00 (dansk tid).
Revideret tidsplan
Som følge af den forlængede Tilbudsperiode opdateres den tidsplan, der er angivet i afsnit 5 i
Tilbudsdokumentet som følger:
27. april 2018

Selskabsmeddelelse nr. 6-18 fra Selskabet vedrørende
offentliggørelse af Gefions beslutning om at fremsætte
Tilbuddet.

25. maj 2018

Offentliggørelse af Tilbudsdokumentet og indledning
af Tilbudsperioden.

31. maj 2018

Selskabsmeddelelse nr. 11-18 fra Selskabet
vedrørende offentliggørelse af NTG Holdings
beslutning om at fremsætte Tilbuddet.

20. juni 2018

Offentliggørelse af NTG Holdings tilbudsdokument og
indledning af tilbudsperioden for det Konkurrerende
Tilbud.

25. juni 2018

Offentliggørelse af dette Tillæg til Tilbudsdokumentet,
der bekræfter, at Tilbudsperioden er forlænget frem til
den 8. august 2018 kl. 16:00 (dansk tid) (med
forbehold for yderligere forlængelse af
Tilbudsperioden).

8. august 2018

Forventet udløb af den forlængede Tilbudsperiode
(med forbehold for yderligere forlængelse af
Tilbudsperioden og forudsat, at Gefion ikke har
tilbagekaldt Tilbuddet i overensstemmelse med
Tilbuddets vilkår).

9. august 2018

Senest forventede offentliggørelse af en forlængelse,
tilbagekaldelse eller opfyldelse af Betingelserne for
Gennemførelse og, i tilfælde af opfyldelse af
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Betingelserne for Gennemførelse, det foreløbige
resultat heraf.
13. august 2018

Senest forventede offentliggørelse af det endelige
resultat af Tilbuddet (Dato for Det Endelige Resultat).

11. september 2018

Seneste og den forventede handelsdag for afvikling af
vederlaget, som skal betales til Aktionærer, der har
accepteret Tilbuddet, (baseret på Tilbudsperiodens
udløb den 8. august 2018).

13. september 2018

Seneste dag hvor vederlaget, som skal betales til
Aktionærer, der har accepteret Tilbuddet forventes at
være til rådighed på de accepterende Aktionærers
bankkonto.*

* Betaling til Aktionærer, som ikke har en dansk bankkonto, kan tage længere tid.
Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål vedrørende accept og/eller afvikling af Tilbuddet kan rettes til Aktionærens
eget kontoførende institut eller nominee. Hvis de kontoførende institutter har spørgsmål
vedrørende Tilbuddet, kan sådanne spørgsmål på Hverdage mellem kl. 9.00 og 16.00 (dansk tid)
rettes til Handelsbanken, Business Support.
Handelsbanken (Filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige)
Business Support
Havneholmen 29
1561 København V
Danmark
Att.: Anne Marie Christensen, tlf.: + 45 46 79 15 16 eller Michael Dalgaard Petersen, tlf: +45 46 79 16
03
Email: backoffice.danmark@handelsbanken.dk
Vigtig information
Dette Tillæg indeholder vigtige oplysninger og bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning med
hensyn til accept af det af Gefion fremsatte Tilbud vedrørende alle aktierne i NeuroSearch.
Der henvises til afsnittet "Vigtig information" i Tilbudsdokumentet. Dette afsnit finder anvendelse på
Tillægget med de ændringer, der måtte følge af konteksten.
Versioner
Dette Tillæg er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den
engelske og den danske version er den danske version gældende.

3

BILAG 1

Denne acceptblanket og Tilbuddet (som defineret nedenfor), som denne acceptblanket vedrører, er
ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Tilbuddet kræver udstedelse af et tilbudsdokument,
registrering eller andre handlinger, bortset fra, hvad der kræves i henhold til dansk ret (og, i forhold
til aktionærer i United States of America, Regulation 14E meddelt under the US Securities Exchange
Act of 1934). Tilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte til aktionærer bosiddende i nogen
jurisdiktion, hvor fremsættelse af Tilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende
jurisdiktions lovgivning. Enhver person, der kommer i besiddelse af denne acceptblanket eller
tilbudsdokumentet, som denne acceptblanket vedrører, forventes og forudsættes selv at indhente
alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende begrænsninger samt at overholde disse.
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Accept af salg af aktier i NeuroSearch A/S - CVR-nr. 12 54 61 06
(Indleveres til aktionærens eget kontoførende institut til påtegning og behandling)
Accept skal afgives gennem aktionærens eget kontoførende institut tids nok til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til
Handelsbanken (Filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige), Business Support, der skal have accepten i hænde senest den 8. august 2018 kl. 16.00
(dansk tid) eller i tilfælde af en forlængelse af tilbudsperioden på et sådant senere tidspunkt, som anføres i meddelelsen om forlængelse af tilbudsperioden.
Undertegnede erklærer hermed, at de solgte aktier er frie og ubehæftede i enhver henseende. Undertegnede betaler mæglergebyr og/eller andre
omkostninger i forbindelse med salg af aktier i NeuroSearch A/S.
På de vilkår, der er anført i tilbuddet fremsat af Tilbudsgiveren den 25 maj 2018 ("Tilbuddet"), accepterer jeg/vi herved Tilbuddet om betaling af DKK 4,50
kontant, justeret i overensstemmelse med betingelserne og vilkårene i tilbudsdokumentet for Tilbuddet (inklusiv udlodning af udbytte forud for
gennemførelse), per aktie i NeuroSearch A/S à nom. DKK 1 og afgiver ordre om salg af følgende antal aktier à nom. DKK 1 i NeuroSearch A/S (ISIN
DK0010224666).
Antal aktier i NeuroSearch A/S:
Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af aktierne i NeuroSearch A/S fra min/vores konto i:
Kontoførende institut:

VP-konto:

Provenuet fra de solgte aktier i NeuroSearch A/S skal overføres til:
Bank:

Reg. nr./kontonr.

Oplysninger om sælgende aktionær og underskrift:
Navn:
Adresse:
Postnr., by og land:
CVR-nr./CPR-nr.:
Telefon:

Dato og underskrift:

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte aktier i NeuroSearch A/S til Handelsbanken (Filial af Svenska Handelsbanken AB
(publ), Sverige), Business Support, hvis Gefion Group Investments A/S efter sit eget rimelige skøn afgør, at denne acceptblanket er i overensstemmelse
med Tilbuddet, og at betingelserne for Tilbuddet (som anført i tilbudsdokumentet vedrørende Tilbuddet) er opfyldt eller (med forbehold for gældende ret,
regler og bestemmelser) frafaldet af Gefion Group Investments A/S:
CVR-nr.:

CD-identifikation:

Stempel og underskrift:

Oplysninger til det kontoførende institut:
Ved påtegning på denne acceptblanket skal aktionærens kontoførende institut senest den 8. august 2018 kl. 16.00 (dansk tid) (eller i tilfælde af en forlængelse
af tilbudsperioden på et sådant senere tidspunkt, som anføres i meddelelsen om forlængelse af tilbudsperioden) have afgivet accept af Tilbuddet til:
Handelsbanken (Filial af Svenska Handelsbanken AB (publ), Sverige), Business Support, Havneholmen 29,1561 København V, Danmark, Att.: Anne Marie
Christensen, tlf.: 46 79 15 16 eller Michael Dalgaard Petersen, tlf: +45 46 79 16 03, email: backoffice.danmark@handelsbanken.dk
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