København, den 4. juni 2018

Frivilligt Offentligt Kontant Overtagelsestilbud til Aktionærerne i
NeuroSearch A/S dateret 25. maj 2018
Konkurrende overtagelsestilbud fra Nordic Transport Group Holding A/S til
aktionærerne i NeuroSearch A/S
Konkurrende Overtagelsestilbud
I anledning af NeuroSearch A/S' meddelelse nr. 11 af 31. maj 2018 vedlagt Nordic Transport Group Holding A/S'
offentliggørelse af beslutning om at afgive et offentligt overtagelsestilbud til aktionærerne i NeuroSearch A/S meddeler
Gefion Group Investments A/S i overennesstemmelse med vilkårene i Tilbuddet (blandt andet punkt 4.8), at Gefion Group
Investments A/S vil afvente Nordic Transport Group A/S' offentliggørelse af tilbudsdokument inden beslutning om
konsekvenserne for Gefion Group Investments A/S frivillige offentlige kontante overtagelsestilbud dateret 25. maj 2018.
Gefion Group Investments A/S frivillige offentlige kontante overtagelsestilbud er forbundet med virksomhedens langsigtede
udviklingsstrategi:
”Situationen har ikke ændret sig. Vi er stadig interesserede i en børsplatform og har ikke et umiddelbart kapitalbehov. Derfor
er overtagelse af en eksisterende virksomhed attraktiv. Vi ser gode muligheder i at give markedet adgang til Gefions
aktiviteter og det potentiale det skaber for udvikling af en seriøs børsnoteret aktør på det københavnske ejendomsmarked”,
siger Thomas W. Færch
Gefion Group A/S
Gefion Group A/S har i øjeblikket samlet ca. 165.000 kvadratmeter bolig og erhverv under udvikling i Storkøbenhavn.
Selskabets portefølje udgør ca. 6 mia. kroner fordelt på en lang række udviklingsprojekter.
Kontakt
Adm. direktør Thomas W. Færch, telefon +45 20 20 19 41, E-mail twf@gefiongroup.com.
Accept
Accept af Tilbuddet er stadig muligt og skal være modtaget af Handelsbanken (Filial af Svenska Handelsbanken AB (publ)
Sverige) ("Handelsbanken") gennem aktionærens eget kontoførende institut inden Tilbudsperiodens udløb. Aktionærer, der
ønsker at acceptere Tilbuddet, skal anvende den acceptblanket, der er vedhæftet Tilbudsdokument som" Bilag 1".
Aktionærerne kan muligvis også acceptere Tilbuddet gennem deres eget kontoførende instituts netbank-løsning.
Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Tilbuddet skal meddeles deres eget kontoførende institut i så god tid, at det
kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Handelsbanken, der skal have accepten i hænde inden
Tilbudsperiodens udløb den 25. juni 2018 kl. 23.59 (dansk tid) eller inden tidspunktet for udløbet af en eventuel forlænget
Tilbudsperiode i henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 9 og som anført i Tilbudsdokument.
Fristen for meddelelse af accept til det kontoførende institut, afhænger af aktionærens aftale med sit eget kontoførende
institut og det pågældende instituts regler og procedurer, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i
Tilbudsperioden.
Versioner
Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske
version er den danske version gældende.

Pressekontakt: Rasmus G. Kristensen, 2218 4156 eller rasmus.kristensen@harbinger-pr.dk
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Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer i NeuroSearch 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. NeuroSearchs aktionærer anbefales at læse Tilbudsdokumentet med tilhørende dokumenter, da de
indeholder vigtig information.
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