NASDAQ OMX Copenhagen
Herning, den 23. november 2018

Selskabsmeddelelse – tilbudsdokument for købstilbud til
minoritetsaktionærerne
På vegne af Selskabet af 5. november 2018 A/S (”Tilbudsgiver”), et selskab
ultimativt ejet af Mads Eg Damgaards Familiefond, offentliggøres hermed det som
Bilag 1 vedlagte tilbudsdokument vedrørende Tilbudsgivers købstilbud til
minoritetsaktionærerne i egetæpper A/S (”egetæpper”).
Tilbudsgiver tilbyder i perioden fra dags dato til 17. december 2018 at købe
minoritetsaktionærernes aktier i egetæpper mod en kontant betaling på DKK 220 pr.
B-aktie a nominelt DKK 10 i egetæpper.
Af tilbudsdokumentet fra Tilbudsgiver fremgår blandt andet:
Tilbudskursen er baseret på følgende:


Tilbudskursen svarer til den forhandlede pris mellem to uafhængige parter,
Tilbudsgiver og SmallCap Danmark A/S, ved Tilbudsgivers køb af B-aktier,
svarende til ca. 19% af aktiekapitalen den 7. november 2018.



Tilbudsgiver har efterfølgende oplevet stor interesse fra andre egetæpper
Aktionærer for salg af deres egetæpper B-aktier til kurs DKK 220 og har frem
til dags dato opkøbt yderligere 96.928 B-aktier i egetæpper.



egetæppers aktier har gennem en længere årrække været betragtet som
illikvide. I 30 dage forud for Tilbudsgivers køb af aktier fra SmallCap Danmark
A/S blev alene handlet i alt 2.253 B-aktier til en gennemsnitlig handelskurs på
DKK 221,2 svarende til en omsætning på i alt DKK 498.509 og 0,086% af Baktierne.

Som det fremgår af købstilbuddet ejer Tilbudsgiver sammen med dets direkte ejer,
MEDF Holding A/S, på tidspunktet for købstilbuddets fremsættelse i alt 330.340 Aaktier, svarende til 100% af A-aktiekapitalen og 1.277.457 B-aktier, svarende til i
alt 61,34% af aktiekapitalen og 81,89% af stemmerettighederne i egetæpper.
egetæpper har desuden en anden storaktionær i form af den almennyttige fond ege
fonden – Vibeke & Mads Eg Damgaards Fond (herefter ”ege fonden”). ege fonden
ejer en større post B-aktier i egetæpper, svarende til 29,1% af aktiekapitalen og
13,7% af stemmerettighederne.

Baseret på den begrænsede spredning af egetæppers B-aktier i offentligheden samt
B-aktiernes begrænsede omsætning, er det Tilbudsgivers og MEDF Holding A/S’
vurdering, at børsnoteringen ikke skaber tilstrækkelig værdi for hverken aktionærer
eller driftskoncern. Det fremgår derfor af tilbudsdokumentet, at Tilbudsgiver og
MEDF Holding A/S vil anmode bestyrelsen i egetæpper om at indkalde til en
ekstraordinær generalforsamling i egetæpper med det formål at bemyndige
bestyrelsen til at ansøge om en afnotering. Tilbudsgiver oplyser, at Tilbudsgiver har
været i dialog med ege fonden, der har meddelt, at ege er positivt stemt overfor en
afnotering.
De resterende egetæpper-Aktionærer vil med købstilbuddet få mulighed for at sælge
deres aktier i egetæpper for DKK 220 pr. B-aktie forud for iværksættelsen af
processen for en afnotering.
Øvrige vilkår for købstilbuddet fremgår af vedlagte tilbudsdokument.
Med venlig hilsen
egetæpper a/s

Ebbe Malte Iversen
Bestyrelsesformand

Spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan stiles til eget kontoførende
institut eller:
Selskabet af 5. november 2018 A/S
CVR-nr. 39 99 56 70
Industrivej Nord 25
7400 Herning
Att.: Carl Aage Nielsen
Telefon: +45 20 28 00 90
E-mail: can@canielsen.dk
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Generelle oplysninger
Dette tilbudsdokument med tilhørende bilag (herefter ”Tilbudsdokumentet) indeholder vigtige oplysninger, der bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning med hensyn til accept af dette
købstilbud (herefter ”Købstilbuddet”), som er fremsat af Selskabet af 5. november 2018 A/S (herefter ”Tilbudsgiver”) om køb af aktier fra minoritetsaktionærerne i egetæpper A/S (herefter ”egetæpper” eller ”Selskabet”).
Ingen juridiske eller fysiske personer er bemyndiget til at afgive nogen oplysninger eller erklæringer
på vegne af Tilbudsgiver om Købstilbuddet, som ikke er indeholdt i dette Tilbudsdokument, herunder
dets bilag. Sådanne oplysninger eller erklæringer kan, hvis afgivet, ikke betragtes som værende
godkendt af Tilbudsgiver.
Købstilbuddet er ikke rettet mod minoritetsaktionærer i egetæpper (herefter ”egetæpper-Aktionærer”), hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller
andre handlinger, bortset fra hvad der kræves i henhold til dansk ret. Købstilbuddet fremsættes
hverken direkte eller indirekte over for egetæpper-Aktionærer, der er bosiddende i en jurisdiktion,
hvor fremsættelsen af Købstilbuddet eller en accept heraf ville stride mod lovgivningen i en sådan
jurisdiktion, og dette Tilbudsdokument må ikke fremsendes til egetæpper-Aktionærer, der er bosiddende i en sådan jurisdiktion. Enhver person, der kommer i besiddelse af dette Tilbudsdokument,
forventes og antages selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle begrænsninger,
der måtte gælde for vedkommende, samt at overholde disse.
Købstilbuddet fremsættes hverken direkte eller indirekte i eller til USA, Canada, Australien eller
Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den
pågældende jurisdiktion (en ”Udelukket Jurisdiktion”), og Købstilbuddet gælder ikke og kan ikke
accepteres fra en Udelukket Jurisdiktion. I overensstemmelse hermed bliver eksemplarer af dette
Tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument hverken direkte eller indirekte fremsendt eller
på anden måde sendt, distribueret eller videresendt og må hverken direkte eller indirekte fremsendes eller på anden måde distribueres eller videresendes i, til eller fra en Udelukket Jurisdiktion,
såfremt dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Personer,
der modtager dette Tilbudsdokument og ethvert medfølgende dokument, må ikke sende, distribuere
eller videresende dem i, til eller fra disse jurisdiktioner, da dette vil ugyldiggøre enhver påstået
accept af Købstilbuddet.
Købstilbuddet er omfattet af almindelige aftaleretlige regler under dansk ret, herunder at accept er
bindende. Købstilbuddet er ikke underlagt kapitalmarkedsloven eller overtagelsestilbudsbekendtgørelsens regler om overtagelsestilbud.
Dette Tilbudsdokument er alene udarbejdet på dansk.
Eventuelle ændringer i de vilkår, der er anført i dette Tilbudsdokument i forbindelse med Købstilbuddet, vil blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.
Oplysninger i Tilbudsdokumentet vedrørende egetæpper er indhentet fra offentligt tilgængelige kilder. Tilbudsgiver påtager sig ikke noget ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af sådanne
oplysninger.
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1

Resumé af Købstilbuddet

1.1

Købstilbuddet
Selskabet af 5. november 2018 A/S
CVR-nr. 39 99 56 70
Industrivej Nord 25
7500 Herning
fremsætter hermed et købstilbud til minoritetsaktionærerne (samlet "egetæpperAktionærer" og hver for sig en "egetæpper-Aktionær") i
egetæpper A/S
CVR-nr. 38 45 42 18
Industrivej Nord 25
7400 Herning
om køb af egetæpper-Aktionærers aktier i egetæpper mod en kontant betaling på
DKK 220 ("Tilbudskursen") pr. B-aktie a nominelt DKK 10 i Selskabet.
Tilbudskursen er baseret på følgende:

•

Tilbudskursen svarer til den forhandlede pris mellem to uafhængige parter,
Tilbudsgiver og SmallCap Danmark A/S, ved Tilbudsgivers køb af B-aktier,
svarende til ca. 19 % af aktiekapitalen den 7. november 2018.

•

Tilbudsgiver har efterfølgende oplevet stor interesse fra andre egetæpperAktionærer for salg af deres egetæpper-B-aktier til kurs DKK 220 og har frem
til dags dato opkøbt yderligere 96.928 B-aktier i egetæpper.

•

egetæppers aktier har gennem en længere årrække været betragtet som illikvide. I 30 dage forud for Tilbudsgivers køb af aktier fra SmallCap Danmark
A/S blev alene handlet i alt 2.253 B-aktier til en gennemsnitlig handelskurs
på DKK 221,2, svarende til en omsætning på i alt DKK 498.509 og 0,086 %
af B-aktierne.

Tilbudsgiver og Tilbudgivers direkte ejer, MEDF Holding A/S, besidder den 23. november 2018 (herefter ”Offentliggørelsestidspunktet”) 330.340 A-aktier, svarende
til 100 % af A-aktiekapitalen og 1.277.457 B-aktier, svarende til i alt 61,34 % af
aktiekapitalen og 81,89 % af stemmerettighederne i egetæpper.
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Selskabet har en anden storaktionær i form af den almennyttige fond Ege Fonden –
Vibeke & Mads Eg Damgaards Fond (herefter ”Ege Fonden”). Ege Fonden ejer en
større post B-aktier i egetæpper, svarende til 29,1 % af aktiekapitalen og 13,7 % af
stemmerettighederne. Tilbudsgiver, MEDF Holding A/S og Ege Fonden ejer således
på Offentliggørelsestidspunktet tilsammen 89,11 % af B-aktierne og 100 % af Aaktierne i egetæpper, svarende til 90,44 % af aktiekapitalen og 95,59 % af stemmerettighederne.
Baseret på den begrænsede spredning af egetæppers B-aktier i offentligheden samt
B-aktiernes begrænsede omsætning er det Tilbudsgivers og Tilbudsgivers direkte
ejer, MEDF Holding A/S’, vurdering, at børsnoteringen ikke skaber tilstrækkelig
værdi for hverken aktionærer eller driftskoncern. Tilbudsgiver og MEDF Holding A/S
vil derfor anmode bestyrelsen i egetæpper om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i egetæpper med det formål at bemyndige bestyrelsen til at ansøge
om en afnotering. Tilbudsgiver har været i dialog med Ege Fonden, der har meddelt,
at Ege Fonden er positivt stemt overfor en afnotering.
De resterende egetæpper-Aktionærer vil med Købstilbuddet få mulighed for at sælge
deres aktier i egetæpper for DKK 220 pr. B-aktie forud for iværksættelsen af afnoteringen.
Tilbudsgiver, MEDF Holding A/S og Ege Fonden har i tillæg hertil drøftet muligheden
for etablering af et fælles holdingselskab for Tilbudsgivers, MEDF Holding A/S’ og
Ege Fondens aktier i egetæpper. En etablering af et fælles holdingselskab vil betyde,
at det fælles holdingselskab vil komme til at besidde i alt 89,11 % af B-aktierne og
alle A-aktierne i egetæpper, svarende til 90,44 % af aktiekapitalen og 95,59 % af
stemmerettighederne, og vil dermed kunne iværksætte en tvangsindløsning af de
øvrige minoritetsaktionærer i egetæpper efter selskabslovens regler.
Købstilbuddet er med baggrund i ovennævnte planer ikke rettet mod Ege Fonden.
1.2

Tilbudsperiode
Købstilbuddet er gyldigt fra den 23. november 2018 og udløber den 17. december
2018 kl. 16.00 (dansk tid) eller ved udløb af en forlængelse af tilbudsperioden som
besluttet af Tilbudsgiver ("Tilbudsperioden").

1.3

Vigtige datoer i forbindelse med Købstilbuddet
Følgende datoer bør bemærkes i forbindelse med Købstilbuddet:

5

7. november 2018

Tilbudsgivers pressemeddelelse vedrørende sin beslutning om at fremsætte Købstilbuddet.

23. november 2018

Tilbudsgivers offentliggørelse af Tilbudsdokumentet
og start på Tilbudsperioden.

17. december 2018

Tilbudsperiodens forventede udløb.

18. december 2018

Forventet offentliggørelse af resultatet af Købstilbuddet.

20. december 2018

Forventet gennemførelse (inklusive afregning) af
Købstilbuddet.

Der henvises til oplysningerne om Tilbudsperioden og eventuelle forlængelser deraf
som beskrevet i dette Tilbudsdokument.

2

Baggrund for Købstilbuddet og oplysninger om egetæpper

2.1

Baggrund for Købstilbuddet
Tilbudsgivers direkte moderselskab, MEDF Holding A/S, der er 100 % ejet af den
erhvervsdrivende fond Mads Eg Damgaards Familiefond, ejer før fremsættelsen af
Købstilbuddet en kontrollerende ejerandel i egetæpper i form af samtlige A-aktier
og en større post B-aktier. Hertil har MEDF Holding A/S via Tilbudsgiver den 7. november 2018 erhvervet samtlige af SmallCap Danmark A/S’ B-aktier i egetæpper, i
alt 497.919 B-aktier, svarende til 19 % af aktiekapitalen og 8,90 % af stemmerettighederne for DKK 220 pr. aktie. Tilbudsgiver har i perioden efter den 7. november
2018 og frem til Offentliggørelsestidspunktet erhvervet yderligere 96.928 egetæpper-B-aktier i markedet til kurs DKK 220 pr. aktie. MEDF Holding A/S ejer dermed
på Offentliggørelsestidspunktet direkte og indirekte via Tilbudsgiver 61,34 % af aktiekapitalen og 81,89 % af stemmerettighederne i egetæpper.
Selskabet har en anden storaktionær i form af den almennyttige fond Ege Fonden,
der ligesom Mads Eg Damgaards Familiefond blev stiftet af Mads Eg Damgaard. Ege
Fonden ejer en større post B-aktier i egetæpper, svarende til 29,1 % af aktiekapitalen og 13,7 % af stemmerettighederne.
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MEDF Holding A/S og Ege Fonden ejer således på Offentliggørelsestidspunktet tilsammen 89,11 % af B-aktierne og 100 % af A-aktierne i egetæpper, svarende til
90,44 % af aktiekapitalen og 95,59 % af stemmerettighederne.
Med det fondsdominerede ejerskab bag egetæpper, og den i medfør heraf begrænsede spredning af egetæppers B-aktier i offentligheden, finder Tilbudsgiver og MEDF
Holding A/S, at det ikke længere er hensigtsmæssigt at opretholde egetæppers børsnotering. egetæppers B-aktie har gennem en længere årrække i markedet været
betragtet som illikvid, og børsnoteringen skaber ikke tilstrækkelig værdi for hverken
aktionærer eller driftskoncern. Tilbudsgiver og MEDF Holding A/S vil derfor anmode
bestyrelsen i egetæpper om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i
egetæpper med det formål at bemyndige bestyrelsen til at ansøge om en afnotering.
Tilbudsgiver har været i dialog med Ege Fonden, der har meddelt, at Ege Fonden er
positivt stemt overfor en afnotering.
De resterende egetæpper-Aktionærer vil med Købstilbuddet få mulighed for at sælge
deres aktier i egetæpper for DKK 220 pr. B-aktie forud for iværksættelsen af afnoteringen.
Tilbudsgiver, MEDF Holding A/S og Ege Fonden har i tillæg hertil drøftet muligheden
for etablering af et fælles holdingselskab for Tilbudsgivers, MEDF Holding A/S’ og
Ege Fondens aktier i egetæpper. En etablering af et fælles holdingselskab vil betyde,
at det fælles holdingselskab vil komme til at besidde i alt 89,11 % af B-aktierne og
alle A-aktierne i egetæpper, svarende til 90,44 % af aktiekapitalen og 95,59 % af
stemmerettighederne, og vil dermed kunne iværksætte en tvangsindløsning af de
øvrige minoritetsaktionærer i egetæpper efter selskabslovens regler.
Købstilbuddet er med baggrund i ovennævnte planer ikke rettet mod Ege Fonden.
2.2

Oplysninger om egetæpper
egetæpper blev grundlagt i 1938 og er en af Europas førende virksomheder indenfor
design, udvikling og produktion af gulvtæpper. egetæpper-koncernens hovedaktivitet er produktion og salg af tuftede tæpper til kontrakt- og boligmarkedet.
Tæppeproduktionen foregår på fabrikker i Danmark, Tyskland og Litauen.
Udover fabrikkerne i Danmark består egetæpper-koncernen af datterselskaber i
Danmark, Frankrig, Tyskland, Norge, Sverige, Storbritannien, Kina, Singapore og i
De Forenede Arabiske Emirater. Her har egetæpper sine primære markeder. egetæpper har desuden agenter og distributører i 48 lande.
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egetæpper fokuserer primært på kontraktmarkedet, hvor virksomheden sælger til
segmenterne:

•

Hoteller & Restauranter

•

Kontorer

•

Retail

•

Kultur & Fritid

•

Uddannelse

•

Transport

•

Sundhed

På boligmarkedet koncentrerer egetæpper sig om Danmark, Norge og Sverige. Kunderne er især butikskæder samt enkeltstående detailforretninger.
egetæpper blev børsnoteret på Københavns Fondsbørs i 1985. egetæppers B-aktier
er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ Copenhagen (ISIN-kode
DK0060458206).
2.3

egetæppers finansielle nøgletal og resultatforventninger
Nedenstående udvalgte regnskabsoplysninger for egetæpper er uddraget fra de
ureviderede delårsrapporter for 1. kvartal 2016/17 og 2018/19 samt fra koncernregnskaberne for 2016/17 og 2017/18.
Resultatposter i sammendrag

3 mdr.

3 mdr.

Året

Året

(DKK millioner)

2018/19

2017/18

2017/18

2016/17

Nettoomsætning

274

284

1.157

1.016

12

24

79

74

8

19

62

63

1.008

1.009

1019

976

Egenkapital (ekskl. minoritetsandele)

512

495

506

482

Nettoarbejdskapital

254

241

285

243

4 %

9 %

7 %

7 %

Resultat før finansielle poster (EBIT)
Resultat før skat

Hovedtal fra balancen
Samlede aktiver

Udvalgte nøgletal
EBIT-margin
Soliditetsgrad

51 %

49 %

50 %

49 %

Egenkapitalens forrentning efter skat

4 %

11 %

9 %

9 %

Børskurs / indre værdi

1,20

1,48

1,29

1,30

234

280

250

238,5

Børskurs (ultimo perioden)
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Antal medarbejdere

728

700

707

691

0

0

6,5

6,5

Foreslået udbytte per aktie

I forbindelse med aflæggelsen af årsrapporten for 2017/18 anførte egetæpper følgende omkring det realiserede resultat:
"Regnskabsåret har samlet set levet op til vores forventninger med
en vækst på 9 % i omsætningen".

I forbindelse med aflæggelsen af delårsrapporten for 1. kvartal af regnskabsåret
2018/19 anførte egetæpper følgende omkring forventninger til 2018/19:
”På baggrund af den udvikling vi har set i regnskabsårets første 3
måneder, fastholdes forventningerne til 2018/19, som udmeldt i
årsregnskabsmeddelelse af 29. juni 2018:

Yderligere

•

Omsætning: 1.225 mio. kr.

•

EBIT-margin: 7,5 %

•

Pengestrømme fra driftsaktivitet: 90-100 mio. kr.

•

Investeringer: 100 mio. kr.”

regnskabsoplysninger

kan

findes

på

egetæppers

hjemmeside:

www.ege.dk.
2.4

Planer for Selskabet
Tilbudsgivers intention er at fortsætte den oplyste strategi ”Sustainable Carpet Design 2022” beskrevet i de seneste årsrapporter og i øvrigt at udøve aktivt ejerskab
for Selskabets bedste. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen i punkt 2.1 vedrørende
ønsket om en afnotering af Selskabet.

3

Oplysninger om Tilbudsgiver

3.1

Beskrivelse af Tilbudsgiver
Tilbudsgiver er 100 % ejet af MEDF Holding A/S, som igen er et 100 % ejet datterselskab af Mads Eg Damgaards Familiefond. Mads Eg Damgaards Familiefond blev
stiftet den 9. september 1977 af egetæppers stifter, Mads Eg Damgaard.

3.2

Tilbudsgivers ledelse
Tilbudsgivers bestyrelse består af:
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Jørgen Kjær Jacobsen (formand)
Carl Aage Nielsen
Viggo Mølholm
Kristian Dalsgaard
Maria Louise Eg Søndergaard
Direktionen i Tilbudsgiver består af:
Carl Aage Nielsen
3.3

Tilbudsgivers eksisterende ejerskab og indflydelse i egetæpper
Tilbudsgiver og Tilbudsgivers direkte moderselskab, MEDF Holding A/S, ejer på Offentliggørelsestidspunktet en kontrollerende ejerandel i egetæpper på 61,34 % af
aktiekapitalen og 81,89 % af stemmerettighederne.
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Vilkår for Købstilbuddet

4.1

Tilbudskurs
Aktionærerne tilbydes en kontant betaling på DKK 220 pr. B-aktie a nominelt DKK
10 i Selskabet.
Tilbudskursen er fastsat baseret på en række forhold, herunder at:
-

Tilbudskursen svarer til den forhandlede pris mellem de to uafhængige parter
Tilbudsgiver og SmallCap Danmark A/S ved handlen af 497.919 B-aktier den 7.
november 2018, svarende til 19 % af aktiekapitalen i egetæpper.

-

I perioden efter offentliggørelsen af købet af aktieposten fra SmallCap Danmark
A/S og offentliggørelsen omkring nærværende købstilbud den 7. november 2018
har Tilbudsgiver oplevet stor interesse fra andre egetæpper-Aktionærer for salg
af deres egetæpper-B-aktier til kurs DKK 220. På den baggrund har Tilbudsgiver
frem til Offentliggørelsestidspunktet opkøbt yderligere 96.928 B-aktier i egetæpper, svarende til 3,70 % af egetæppers aktiekapital.

-

egetæppers B-aktie kun blev handlet 12 ud af 30 dage op til Tilbudsgivers pressemeddelelse vedrørende Købstilbuddet, og aktien har gennem en længere årrække været betragtet som illikvid. De seneste 30 dages handel forud for pressemeddelelse har omfattet i alt 2.253 B-aktier til en gennemsnitlig handelskurs
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på DKK 221,2, svarende til en omsætning på i alt DKK 498.509 og 0,086 % af
B-aktierne.

Hvis egetæpper udbetaler udbytte eller foretager andre udlodninger til egetæpperAktionærerne før afregningen af Købstilbuddet, nedsættes Tilbudskursen, der skal
betales i henhold til Købstilbuddet, med sådant udbytte eller udlodning pr. aktie på
krone-for-krone-basis.
Eventuel kurtage og andre salgsomkostninger afholdes af de sælgende egetæpperAktionærer og er Tilbudsgiver uvedkommende.
4.2

Tilbudsperiode
Købstilbuddet er gyldigt fra den 23. november 2018 og udløber den 17. december
2018 kl. 16.00 (dansk tid) eller ved udløb af en forlængelse af Tilbudsperioden som
besluttet af Tilbudsgiver.
Tilbudsgiver kan efter eget valg inden Tilbudsperiodens udløb forlænge Tilbudsperioden for Købstilbuddet ved offentliggørelse af et tillæg til Tilbudsdokumentet. En
sådan forlængelse giver ikke egetæpper-Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, ret til at tilbagekalde deres accept. Tilbudsperioden, inklusive eventuelle forlængelser, vil dog maksimalt udgøre 10 uger.

4.3

Fremgangsmåde ved accept
egetæpper-Aktionærer, der ønsker at acceptere Købstilbuddet, skal kontakte deres
eget kontoførende institut og anmode om, at accept af Købstilbuddet videreformidledes til Danske Bank via den acceptblanket, der er vedhæftet som Bilag 1 til dette
Tilbudsdokument.
egetæpper-Aktionærer bør være opmærksomme på, at accepten skal meddeles til
deres eget kontoførende institut i så god tid, at det kontoførende institut kan nå at
behandle og videreformidle accepten inden udløbet af Tilbudsperioden eller inden
udløbet af en eventuel forlængelse af Tilbudsperiode som beskrevet i dette Tilbudsdokument.
Tidspunktet for, hvornår der kan ske meddelelse om accept til det kontoførende
institut, afhænger af de individuelle aftaler med samt regler og procedurer for det
relevante kontoførende institut, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste
dag i Tilbudsperioden.
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egetæpper-Aktionærer er bundet af deres accept i hele Tilbudsperioden.
4.4

Afvikling af Købstilbuddet
Afvikling af Købstilbuddet vil ske kontant via egetæpper-Aktionærernes eget kontoførende institut. Afviklingen vil ske hurtigst muligt efter meddelelse om Købstilbuddets gennemførelse. En eventuel forlængelse af Tilbudsperioden vil udskyde afviklingstidspunktet.
Danske Bank fungerer som afviklingsbank i forbindelse med settlement af Købstilbuddet. Danske Bank modtager acceptblanket og afvikler aktiekøb efter udløb af
tilbudsperioden. Danske Bank kan kontaktes via:
Danske Bank A/S
Corporate Actions
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon: +45 70 23 08 34
E-mail: prospekter@danskebank.dk

4.5

egetæpper-Aktionærernes rettigheder
egetæpper-Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, kan stemme på egetæppers generalforsamling og bevarer deres ret til at modtage eventuelt udbytte eller
andre udlodninger frem til det tidspunkt, hvor gennemførelse og afregning af overdragelsen af deres solgte egetæpper-aktier har fundet sted, og adkomst til egetæpper-aktierne er overgået til Tilbudsgiver.

4.6

Ændring af Købstilbuddet
Tilbudsgiver forventer ikke i løbet af Tilbudsperioden at ændre Købstilbuddet, men
forbeholder sig retten hertil. Eventuelle ændringer vil blive offentliggjort via Nasdaq
Copenhagen. egetæpper-Aktionærer, der har accepteret Købstilbuddet, vil fortsat
være bundet af deres accept, hvis Tilbudsperioden forlænges, jf. afsnit 4.2, eller
Købstilbuddets vilkår forbedres. Såfremt Købstilbuddets vilkår forbedres, vil disse
forbedrede vilkår også være gældende for egetæpper-Aktionærer, som allerede har
accepteret Købstilbuddet.
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4.7

Meddelelse af resultatet af Købstilbuddet
Tilbudsgiver vil hurtigst muligt offentliggøre resultatet af Købstilbuddet gennem en
selskabsmeddelelse fra egetæpper via Nasdaq Copenhagen efter Tilbudsperiodens
udløb.

4.8

Køb af egetæpper-aktier i markedet
Tilbudsgiver forbeholder sig ret til at købe eller indgå aftale om at købe aktier i
egetæpper i markedet eller gennem privat forhandlede transaktioner, herunder ret
til at indgå uigenkaldelige købsaftaler med egetæpper-Aktionærer i hele Tilbudsperioden.

5

Øvrige forhold

5.1

Lovvalg og værneting
Dette Tilbudsdokument, herunder Købstilbuddet og enhver accept af Købstilbuddet,
er undergivet dansk ret. Enhver tvist i forbindelse med dette Tilbudsdokument og
Købstilbuddet skal indbringes for Københavns Byret som retten i første instans.

5.2

Rettigheder over egetæpper-Aktier
egetæpper-Aktier, der sælges til Tilbudsgiver i henhold til Købstilbuddet, skal være
frie og ubehæftede i enhver henseende.

5.3

Skattemæssige overvejelser
De skattemæssige konsekvenser for egetæpper-Aktionærerne i forbindelse med accept af Købstilbuddet afhænger af hver enkelt egetæpper-Aktionærs individuelle forhold. egetæpper-Aktionærerne anmodes om at rådføre sig med deres egne skatterådgivere vedrørende de skattemæssige konsekvenser af deres eventuelle accept af
Købstilbuddet.

5.4

Afviklingsbank
Danske Bank A/S
Corporate Actions
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Telefon: +45 70 23 08 34
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E-mail: prospekter@danskebank.dk
5.5

Rådgivere
Finansielle rådgivere:
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Weidekampsgade 6
2300 København S
Danmark
Juridiske rådgivere:
Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab
Axeltorv 2
1609 København V
Danmark

5.6

Spørgsmål
Spørgsmål i forbindelse med accept af Købstilbuddet kan stiles til eget kontoførende
institut eller:
Selskabet af 5. november 2018 A/S
CVR-nr. 39 99 56 70
Industrivej Nord 25
7500 Herning
Att.: Carl Aage Nielsen
Telefon: +45 20 28 00 90
E-mail: can@canielsen.dk
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Bilag 1 - Acceptblanket
Accept af salg af aktier i egetæpper A/S
Aktier DKK 220 pr. B-aktie ISIN-kode DK0060458206 (herefter “Aktierne”)
(Indleveres til egetæpper-Aktionærens kontoførende institut til godkendelse og behandling)
Accept skal afgives gennem egetæpper-Aktionærens eget kontoførende institut og skal være Danske Bank i hænde
senest den 17. december 2018 kl. 16:00 (dansk tid) eller, hvis Tilbudsperioden forlænges, på et sådant senere tidspunkt, som er angivet i meddelelsen om forlængelse af Tilbudsperioden.
Undertegnede erklærer hermed, at de solgte Aktier er frit overdragelige og ubehæftede i enhver henseende. Undertegnede betaler mæglergebyr og/eller omkostninger i forbindelse med salg af aktier i egetæpper A/S.
På de vilkår, der er anført i Købstilbuddet fremsat af Selskabet af 5. november 2018 A/S den 23. november 2018,
accepterer jeg/vi herved Købstilbuddet om betaling af DKK 220 kontant pr. Aktie i egetæpper A/S a nominelt DKK 10
og afgiver ordre om salg af følgende antal Aktier i egetæpper A/S (ISIN-kode DK0060458206):

Antal Aktier i egetæpper A/S:

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af Aktierne i egetæpper A/S fra min/vores
depotkonto i:
Kontoførende institut:

VP-konto:

Provenuet fra de solgte Aktier i egetæpper A/S skal overføres til:
Bank:

Reg.nr./kontonr.:

Oplysninger om sælgende egetæpper-Aktionær og underskrift:
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:

CVR-nr./

Telefon:

Dato og underskrift:

CPR-nr.:

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte Aktier i egetæpper A/S til Danske
Bank, såfremt Selskabet af 5. november 2018 A/S efter eget rimelige skøn beslutter, at denne acceptblanket
er i overensstemmelse med Købstilbuddet dateret 23. november 2018 om erhvervelse af aktier i egetæpper
A/S:
CVR-nr.:
Navn:

CD-identifikation:
Telefon:

E-mail:

Stempel og underskrift:

Oplysninger til det kontoførende institut:
Ved påtegning på denne acceptblanket skal egetæpper-Aktionærens kontoførende institut senest den 17. december
2018 kl. 16:00 (dansk tid) (eller i tilfælde af en forlængelse af Tilbudsperioden på et sådant senere tidspunkt, som er
anført i meddelelsen om forlængelse af Tilbudsperioden) have afgivet accept af Købstilbuddet til Danske Bank.
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