Ekstraordinær generalforsamling i Athena Investments A/S, CVR-nr. 36 69 69 15,
tirsdag 4. juni 2019 kl. 11:00
på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S
FULDSTÆNDIGE FORSLAG
1. Accept af tilbuddene fra Ardian og Glennmont
Selskabet har modtaget bindende tilbud fra Ardian Infrastructure og Glennmont Partners (hver især
benævnt et "Tilbud" og under ét "Tilbuddene").
Ardian Infrastructure tilbyder at erhverve følgende:
o Vind
▪ 100 % af aktierne i Global Onega S.L.U.
▪ 100 % af aktierne i Respeto al Medio Ambiente S.L.U., (samt koncerninternt
tilgodehavende)
▪ Indirekte 100 % af aktierne i Sistemes Energetics Conesa I S.A., aktuelt ejet af Global
Onega S.L.U. (ejer 50 % af aktiekapitalen), og Respeto al Medio Ambiente S.L.U. (ejer
de resterende 50 % af aktiekapitalen)
▪ 50 % af aktierne i Greentech Monte Grighine S.r.l. (repræsenterende alle Selskabets
aktier i Greentech Monte Grighine S.r.l. De resterende aktier ejes af tredjeparter)
o Sol
▪ 100 % af aktierne i Cerveteri Energia S.r.l. (samt koncerninternt tilgodehavende)
▪ 100 % af aktierne i De Stern 12 S.r.l. (samt koncerninternt tilgodehavende)
▪ 100 % af aktierne i La Castilleja Energia S.L.U.
("Ardian-Aktierne")
Den tilbudte købesum for Ardian-Aktierne er EUR 49,9 mio.
Glennmont Partners tilbyder at erhverve følgende:
o Vind
▪ 100 % af aktierne i Minerva Messina S.r.l. (samt koncerninternt tilgodehavende)
("Glennmont-Aktierne")
Den tilbudte købesum for Glennmont-Aktierne er EUR 41.0 mio.
Hvis generalforsamlingen beslutter at acceptere Tilbuddene, vil følgende af Athenas vind- og solanlæg i
Italien og Spanien således (indirekte) blive frasolgt, forudsat betingelserne for transaktionernes
gennemførsel er opfyldt:
Til Ardian Infrastructure:
• 50 % ejerandel i vindmølleparken Monte Grighine (98,9 MW)
• 100 % i solanlægget Cerveteri (8,7 MW)
• 100 % i solanlægget Nardò Caputo (9,8 MW)
• 100 % i solanlægget La Castilleja (9,8 MW)
• 100 % i vindmølleparken Conesa (30,0 MW)
Til Glennmont Partners:
• 100 % i vindmølleparken Minerva Messina (48,3 MW)
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Tilbuddene er at betragte som én transaktion, da de modtagne Tilbud er komplementære og hver især
betinget af accept af det andet. Dog gælder det, at hvis en eller flere af betingelserne for
transaktionernes gennemførsel ikke opfyldes, og Ardian eller Glennmont derfor ikke gennemfører inden
for deres relevante transaktionsperimeter, er Athena berettiget til - efter eget skøn - at vælge at
gennemføre den anden transaktion (eller, hvor det drejer sig om Ardian-Aktierne, en del af denne) eller
slet ikke gennemføre nogen af dem.
Generelt set indeholder Tilbuddene sædvanlige betingelser for transaktionernes gennemførsel.
For nærmere oplysninger om Tilbuddene henvises til bestyrelsens redegørelse, der er vedlagt som
bilag 1 til indkaldelsen.
Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen accepterer Tilbuddene og godkender, at Selskabet
indgår forhandling om, underskriver og indgår ethvert dokument og udfører enhver handling, der måtte
være nødvendig for Selskabets påtagelse og opfyldelse af sine forpligtelser i medfør af de relevante
aktieoverdragelsesaftaler, på vilkår og betingelser, som i det væsentligste svarer til de i Tilbuddene
anførte.
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