MEDDELELSE OM TVANGSINDLØSNING TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I ATHENA
INVESTMENTS A/S I OVERENSSTEMMELSE MED §§ 70-72 I SELSKABSLOVEN
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BAGGRUND
Fidim S.r.l. ("Fidim") har erhvervet mere end 90 procent af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Athena Investments A/S (CVR-nr. 36 69 69 15) ("Athena Investments") efter gennemførelse af
sit frivillige offentlige kontante købstilbud af 19. oktober 2020 ("Tilbuddet") vedrørende samtlige aktier i
Athena Investments. Købsprisen i Tilbuddet var DKK 3,70 per aktie à nominelt DKK 5,00.
Der henvises til Athena Investments' selskabsmeddelelse (nr. 22/2020) vedrørende det endelige resultat
af Tilbuddet offentliggjort den 14. december 2020 for yderligere oplysninger.
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TVANGSINDLØSNING
I henhold til §§ 70-72 i selskabsloven er Fidim berettiget til at gennemføre en tvangsindløsning af de aktier,
der ejes af de tilbageværende aktionærer i Athena Investments, som konsekvens af Fidims ejerskab af
mere end 90 procent af den samlede aktiekapital og stemmerettighederne i Athena Investments.
I overensstemmelse hermed anmoder Fidim de tilbageværende aktionærer i Athena Investments om at
overdrage deres aktier til Fidim inden for fire (4) uger fra datoen for denne meddelelse ved at indlevere
den her vedlagte acceptblanket til deres kontoførende institut tidsnok til, at deres kontoførende institut
kan behandle og videreformidle accepten til
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
Nordea Issuer Services
Grønjordsvej 10, 2300 København S
Danmark
E-mail: corpact.dk@nordea.com
forud for indløsningsperiodens udløb den 16. februar 2021, kl. 17:00 (dansk tid).
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KURS
Tvangsindløsningen af aktierne i Athena Investments vil blive gennemført til en kurs på DKK 3,70 per aktie
à nominelt DKK 5,00, og betalingen herfor vil ske kontant. Eventuelle mæglergebyrer og/eller andre omkostninger i forbindelse med aktionærernes salg af deres aktier skal afholdes af de sælgende aktionærer.
Den tilbudte kurs i tvangsindløsningen svarer til den kurs, der blev tilbudt alle aktionærer i Athena Investments i forbindelse med Tilbuddet og blev betalt af Fidim til de aktionærer, der har accepteret Tilbuddet
eller har solgt deres aktier til Fidim udenfor Tilbuddet.

Der henvises til § 70, stk. 4, i selskabsloven i medfør af hvilken en tvangsindløsningskurs tilbudt i forlængelse af et frivilligt tilbud anses under alle omstændigheder som rimelig, hvis tilbudsgiver ved accept af
tilbuddet har erhvervet mindst 90 procent af den stemmeberettigede kapital, som var omfattet af tilbuddet.
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OPLYSNINGER OM ACCEPT
Aktionærer, der accepterer, skal anmode deres kontoførende institut om at overdrage aktierne til Fidim.
Afvikling af de overdragne aktier vil ske kontant via aktionærernes kontoførende institut senest den 19.
februar 2021. Accept kommunikeres ved at udfylde og indlevere den her vedlagte acceptblanket til det
kontoførende institut tidsnok til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland
Nordea Issuer Services
Grønjordsvej 10, 2300 København S
Danmark
E-mail: corpact.dk@nordea.com
forud for indløsningsperiodens udløb den 16. februar 2021, kl. 17:00 (dansk tid).
Aktierne skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.
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AFVIKLINGSPROCESSEN
Vederlaget for de overdragne aktier fra de tilbageværende minoritetsaktionærer, der accepterer denne
tvangsindløsningsmeddelelse, vil blive udbetalt til de accepterende aktionærers respektive kontoførende
institutter ikke senere end tre (3) hverdage efter indløsningsperiodens udløb den 16. februar 2021. Eventuelle mæglergebyrer og/eller andre omkostninger i forbindelse med aktionærernes salg af deres aktier
skal afholdes af de sælgende aktionærer. Der vil ikke ske afvikling under indløsningsperioden.
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HVORDAN FORHOLDER DET SIG FOR AKTIONÆRER, DER IKKE OVERFØRER DERES AKTIER?
Fidim vil udbetale tvangsindløsningsprisen til de minoritetsaktionærer, der ikke har overdraget deres aktier
til Fidim forud for udløbet af indløsningsperioden den 16. februar 2021, kl. 17:00 (dansk tid), via VP Securities A/S. Derved overføres ejerskabet af de aktier, der ejes af aktionærer, som ikke har overdraget
deres aktier, til Fidim, jf. § 72 i selskabsloven.
Fidim vil efter indløsningsperiodens udløb blive registreret som ejer af alle aktier i Athena Investments, og
aktiebogen vil blive opdateret således, at Fidim fremgår som ejer af aktierne.
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Monza, Italien, den 19. januar 2021
Fidim S.r.l.
*****
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UDTALELSE FRA BESTYRELSEN I ATHENA INVESTMENTS A/S

Bestyrelsen i Athena Investments A/S har gennemgået vilkårene for tvangsindløsningen som beskrevet i denne
meddelelse. På denne baggrund afgiver bestyrelsen hermed følgende udtalelse i overensstemmelse med § 70,
stk. 2, i selskabsloven:
"Bestyrelsen i Athena Investments A/S bemærker, at tvangsindløsningen gennemføres til den samme pris per
aktie (DKK 3,70) som der blev tilbudt aktionærerne i det frivillige købstilbud fremsat af Fidim S.r.l. den 19.
oktober 2020. Bestyrelsen i Athena Investments A/S bemærker, at Fidim S.r.l. efter gennemførelse af det
frivillige købstilbud har modtaget accepter, der repræsenterer mere end 90 procent af den samlede aktiekapital
og stemmerettighederne i Athena Investments A/S.
Bestyrelsen henviser i øvrigt til sin udtalelse om købstilbuddet offentliggjort den 3. november 2020."
København, den 19. januar 2021
Bestyrelsen i Athena Investments A/S
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Acceptsblanket til tvangsindløsning af aktierne i Athena Investments A/S

(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 Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, der skal have accepten i hænde senest den 16. februar 2021 kl.
17:00 (dansk tid).
Undertegnede erklærer hermed, at de aktier i Athena Investments A/S, der overdrages i forbindelse med tvangsindløsningen, er frie og
ubehæftede i enhver henseende. Undertegnede betaler evt. mæglergebyr og/eller andre omkostninger i forbindelse med overdragelsen.
På de vilkår, der er anført i tvangsindløsningsmeddelelsen offentliggjort af Fidim S.r.l den 19. januar 2021 vedrørende tvangsindløsningen
af aktier fra de tilbageværende aktionærer i Athena Investments A/S i henhold til §§ 70-72 i selskabsloven, accepterer jeg/vi herved
tvangsindløsningen med tilbud om betaling af DKK 3,70 per aktie à nominelt DKK 5,00 i Athena Investments A/S og afgiver ordre om
overdragelse af følgende antal aktier à nominelt DKK 5,00 i Athena Investments A/S (ISIN DK0010240514):
Antal aktier i Athena Investments A/S:

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af overdragelsen af aktierne i Athena Investments A/S fra min/vores konto i:
Kontoførende institut:

VP-konto:

Provenuet fra de overdragne aktier i Athena Investments A/S skal overføres til:
Bank:

Reg. nr./kontonr.

Oplysninger om den overdragne 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 Athena Investments A/S til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, hvis FIDIM S.r.l. efter sit eget rimelige skøn afgør, at denne acceptblanket er i
overensstemmelse med tvangsindløsningen, og at betingelserne for tvangsindløsningen (som anført i tvangsindløsningsmeddelelsen af 19. januar 2021) er opfyldt eller (med forbehold for gældende ret, regler og bestemmelser) frafaldet af
FIDIM S.r.l.:
Registreringsnr.:

CD-identifikation:

Stempel og underskrift:

Oplysninger til det kontoførende institut:
Ved påtegning på denne acceptblanket skal aktionærens kontoførende institut senest den 16. februar 2021 kl. 17:00 (dansk tid) have
afgivet accept af tvangsindløsningen til Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, Nordic Issuer Services, Grønjordsvej 10,
2300 København S, Danmark, tlf.: +45 55475336 eller +45 55475179, e-mail: corpact.dk@nordea.com.

