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, 11. december 2018

Offentliggørelse af det endelige resultat af det frivillige kontante overtagelsestilbud til
aktionærerne i Victoria Properties A/S
Gefion Group A/S ("Gefion") offentliggjorde den 10. oktober 2018 dets beslutning om at
fremsætte et betinget, frivilligt offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i Victoria Properties
A/S ("Victoria Properties"). Det formelle tilbudsdokument ("Tilbudsdokumentet") for Tilbuddet
blev Offentliggjort den 7. november 2018.
Medmindre andet er specifikt angivet i denne meddelelse, har de definitioner, der anvendes heri
samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.
Tilbuddets afslutning og endeligt resultat
I henhold til vilkårene i Tilbudsdokumentet udløb Tilbudsperioden for Tilbuddet i går, den 10.
december 2018, kl. 23.59 (dansk tid).
Baseret på Gefions endelige sammentælling af accepter offentliggør Gefion i henhold til § 21,
stk. 3 i bekendtgørelse om overtagelsestilbud (bekendtgørelse nr. 1171 af 31. oktober 2017)
hermed at have modtaget accepter for 11.295.773 Aktier svarende til cirka 60,54 procent af den
samlede aktiekapital og alle stemmerettigheder i Victoria Properties.
Ved Gennemførelsen af Tilbuddet vil Tilbudsgiver dermed samlet komme til at eje 12.892.273
Aktier svarende til cirka 69,10 procent af den samlede aktiekapital og alle stemmerettigheder i
Victoria Properties.
Alle Betingelser for Gennemførelse er pr. tidspunktet for denne meddelelse således opfyldt,
hvorfor Tilbuddet hermed afsluttes som endeligt og i konsekvens heraf vil blive gennemført i
henhold til Tilbudsdokumentet, forudsat at visse betingelser for gennemførelse også er opfyldte
på datoen for Gennemførelse.
Tilbuddet vil blive afviklet kontant via de sælgende aktionærers egne kontoførende institutter,
hvilket forventes at ske den 18. december 2018.
Kontakt
Adm. direktør Thomas W. Færch, telefon +45 20 20 19 41, E-mail twf@gefiongroup.com.
Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer i Victoria Properties eller en
opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet vil udelukkende blive fremsat
på baggrund af Tilbudsdokumentet, som vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder
oplysninger om hvordan Tilbuddet kan accepteres. Victoria Properties' aktionærer anbefales at læse Tilbudsdokumentet
med tilhørende dokumenter, da de indeholder vigtig information.
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