
Akseptformular – Depotbevis 

Benyttes ved aksept av det pliktige tilbudet fra P/F Bakkafrost ("Tilbyder") om kjøp av samtlige 

egenkapitalinstrumenter i The Scottish Salmon Company PLC ("Selskapet") som ikke er eid av Tilbyder 
 

 
 
 

Retur til: 
DNB Bank ASA v/DNB Markets Verdipapirservice  
Dronning Eufemias gate 30 
P.O.Box 1600 Sentrum   
NO-0021 Oslo   
E-post: retail@dnb.no   

 

Aksjonærregisteret til Selskapet i VPS den 8. november 2019 viser  

VPS-konto: Antall Depotbevis: Bankkonto registrert i VPS: Rettighetshaver 
innmeldt: 

  
 

  
 

AKSEPTFRIST:  
Aksepten må være mottatt av DNB Bank ASA v/DNB Markets, Investment Banking Division innen 
kl 18:00 (CET) den  9. desember 2019. Aksjonærer som eier depotbevis for aksjer i Selskapet 

("Depotbevis") fordelt på flere VPS-konti vil motta akseptformular for hver enkelt konto. 

Samtlige tilsendte akseptformularer må utfylles og returneres innen akseptfristen. 
 
Til Tilbyder  
 

1. Jeg har mottatt tilbudsdokumentet datert 8. november 2019 og, med mindre jeg angir annet i punkt 2 nedenfor, 
aksepterer jeg tilbudet om kjøp av samtlige av mine Depotbevis i overensstemmelse med de betingelser som er 
gitt i tilbudet. Videre bekrefter jeg at, med mindre jeg angir annet i punkt 2 nedenfor, dersom det ovenfor angitte 
antall Depotbevis er større eller mindre enn det antall Depotbevis som er registrert på min VPS-konto, anses jeg 
likevel for å ha akseptert tilbudet med hensyn til alle Depotbevis på min VPS-konto.  

 

2. Uansett punkt 1, aksepterer jeg tilbudet kun for ___________ depotbevis i Selskapet, som er mindre enn det 
antallet depotbevis i Selskapet som er registrert på min VPS-konto (fylles kun ut dersom du ønsker å foreta en 
delvis aksept). 

 

3. Jeg er innforstått med at jeg fra dags dato ikke har anledning til å selge eller på annen måte disponere, behefte 
eller flytte de Depotbevis som er omfattet av aksepten til en annen VPS-konto. Videre gir jeg DNB Markets en 
ugjenkallelig engangsfullmakt til å sperre Depotbevisene som omfattes av aksepten til fordel for DNB Markets.  

 

4. DNB Markets gis en ugjenkallelig engangsfullmakt til å overføre Depotbevisene som omfattes av aksepten til en 
VPS-konto i Tilbyders navn samtidig med at oppgjør for Depotbevisene foretas.  

 

5. Jeg aksepterer at kontant oppgjør skjer ved godskrift av min bankkonto som er innmeldt som utbyttekonto på min 
VPS-konto eller hvis slik konto ikke er innmeldt at oppgjør blir sendt meg per bankgiro, eller per utenlandssjekk. 

 

6. Mine Depotbevis overdras fri for heftelser av enhver art. Jeg erkjenner at denne aksept bare kan behandles som 
gyldig dersom eventuelle rettighetshavere har gitt skriftlig samtykke på dette akseptformularet til at 
Depotbevisene selges og overføres Tilbyder. (Dette er i så fall markert med et JA under “Rettighetshaver innmeldt” 
over til høyre). 

 

7. Tilbyder betaler mine direkte henførbare transaksjonskostnader i VPS i forbindelse med mine aksept(er). Det 
påløper ikke kurtasje for meg. 

 

8. Tilbudet fremsettes ikke til, og en aksept vil heller ikke bli akseptert fra eller på vegne av aksjonærer i enhver 
jurisdiksjon der fremsettelse av tilbudet eller aksept av dette er i strid med vedkommende jurisdiksjons lovgivning. 
Jeg bekrefter at min aksept ikke er i strid med den lovgivning som gjelder for meg. 

 

9. Tilbudet og akseptformularet reguleres av og skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Ved eventuelle tvister vedtas 
Oslo tingrett som verneting. 

 

Jeg bekrefter at jeg undertegner denne aksepten som eier av Depotbevis eller på vegne av en eier av Depotbevis i 
henhold til nødvendig fullmakt og at min signatur er bindene for denne.  
     

 

Sted  Dato  Underskrift *) 
*) Hvis undertegnet iht fullmakt, skal fullmakten eller firmaattest vedlegges. 
 
Ikke-VPS bankkonto for kontantoppgjør: 
(For eiere av Depotbevis som ikke har bankkonto registrert med sin VPS-konto): For å kunne overføre kontantoppgjøret til 
din bankkonto, vennligst spesifiser din bankkonto, eller eventuelt hvis du har bankkonto utenfor Norge, IBAN, SWIFT/BIC 
eller andre betalingsløsninger 
 
Fyll inn her 
 

 

og 

 
 

Bankkontonummer / IBAN-nummer SWIFT/BIC-kode 
 
Rettighetshaver: 



Dersom det er registrert rettighetshavere på VPS-kontoen er dette markert med et JA øverst til høyre på 

akseptformularet. Som rettighetshaver samtykker undertegnede i at transaksjonen gjennomføres.  
 
 
 

    
 

Sted  Dato  Rettighetshavers underskrift *) 
*) Hvis undertegnet iht fullmakt, skal fullmakten eller firmaattest vedlegges. 

 

 


