11. mars 2019
Kjære aksjonær i Oslo Børs VPS,
Når det nå nærmer seg utløpet av den forlengede akseptperioden, ønsker Euronext å formidle noen
viktige opplysninger slik at du kan ta et velinformert valg om hva du vil gjøre med dine aksjer i Oslo Børs
VPS. Du kan velge mellom to bud med like finansielle betingelser, men budet fra Euronext innebærer
raskere gjennomføring og høyere sikkerhet for oppgjør. I tillegg er vi overbevist om at Euronext er den
beste industrielle partneren for Oslo Børs VPS, og at kombinasjonen vil gi store fordeler for Norges
finansielle system.
Vi vil bygge en ledende aktør i Norden: Vårt mål er å støtte opp under vekstambisjonene til Oslo Børs
VPS, til fordel for selskapet og dets ansatte, samt norsk næringsliv og finans generelt. Dette er
oppsummert i vedlagte dokument og også beskrevet i detalj i en egen seksjon på våre hjemmesider1. I
motsetning til den andre budgiveren, vil Euronext gjøre Oslo til et knutepunkt og midtpunktet for vår
videre satsing i Norden.
Attraktive finansielle betingelser: 11. februar økte Euronext sitt bud til NOK 158 per aksje. Det tilsvarer
en premie på 44 % fra Oslo Børs VPS’ uforstyrrede aksjekurs2. I tillegg kommer en rentekompensasjon på
6 % per år. Ved å selge dine aksjer til oss før fristen har utløpt, vil du uavhengig av når du har akseptert,
godskrives denne renten fra 29. januar 2019 og frem til det tidspunkt da alle betingelsene ved Euronext
sitt tilbud er oppfylt.
Flertallet har allerede akseptert Euronext sitt tilbud: Euronext har sikret støtte fra aksjonærer med mer
enn 50 % av aksjene i Oslo Børs VPS. Vårt minimumskrav til eierandel er dermed oppfylt. Det andre budet
er betinget av en akseptgrad på minimum to tredjedeler. Når Euronext har mottatt myndighetenes
godkjennelse og fullfører kjøpet av aksjene vi har forhåndsaksepter for, vil betingelsene i det andre budet
altså ikke kunne bli oppfylt.
Høy sikkerhet og rask gjennomføring: Euronext har kommet langt i arbeidet med å sikre tillatelse fra
norske myndigheter. Dette er den siste vesentlige betingelsen for at Euronext kan sluttføre kjøpet av
aksjemajoriteten i Oslo Børs VPS. Vi er trygge på at Euronext vil motta slik tillatelse i tråd med de
tidsfrister som er bestemt av lover og regler i Norge og forventer å gjennomføre transaksjonen i andre
kvartal 2019. Euronexts bud er ikke betinget av godkjennelse fra noen konkurransemyndigheter.
Dette betyr at Euronext med høyere grad av sikkerhet kan levere et attraktivt kontantoppgjør for dine
aksjer.
Avslutningsvis vil vi gjenta vår forpliktelse til å gjennomføre denne transaksjonen. Vi er overbevist om at
Euronext tilbyr den høyeste sannsynligheten for oppgjør for aksjonærene i Oslo Børs VPS og oppfordrer
deg til å akseptere vårt bud ved å signere det vedlagte akseptskjemaet før tilbudsperioden utløper den
1. april 2019. Dersom du skulle ønske å beholde en finansiell eksponering i Oslo Børs VPS, vil vi oppfordre
deg til å selge aksjene og i stedet bli aksjonær i Euronext. Da vil du kunne ta del i veksten som følger av
transaksjonen, understøttet av et sterkt Euronext.
Med vennlig hilsen,

Stéphane Boujnah
Adm. direktør og styreleder for Managing Board i Euronext N.V.
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https://www.euronext.com/listview/investor-financial-events/862111
Oslo Børs VPS’ uforstyrrede sluttkurs per 17. desember 2018

SKAPER EN LEDENDE AKTØR I NORDEN
Euronext vil gjøre Oslo Børs til en hjørnesten i Norden og et
midtpunkt for videre ekspansjon. Oslo blir hovedkvarteret for
alle aktivitetene til Euronext i regionen.
I Euronext sin desentraliserte modell vil Oslo
Børs VPS bevare sitt lokale preg, lokal ledelse
og et kraftfullt lokalt marked. Euronext vil støtte
opp under Oslo Børs VPS med hele den styrken
en stor europeisk børsgruppe representerer.
Samtlige ansatte ved Oslo Børs VPS vil ha
tilgang til attraktive karrieremuligheter i
Euronext. Vår unike desentraliserte modell gir
muligheter for å være del av et sterkt fagmiljø i
Norge, men samtidig også bli del av
internasjonalt fagteam.
Euronext har stor respekt Oslo Børs VPS sin rolle
i å skaffe finansiering til store og små selskaper
både nasjonalt og internasjonalt og med å
betjene den norske finansbransjen. Vi er
forpliktet til å opprettholde, investere i og
videreutvikle Oslo Børs VPS som en sentral
markedsinfrastruktur i Norge og internasjonalt,
til gavn for alle parter.
Euronext vil bygge videre på de sterke sidene
ved Oslo Børs VPS sine markeder, og bevare
børsens effektive noteringsregler, dype sektorekspertise og landspesifikke produkter,
inkludert Fish Pool i Bergen.

Euronext vil støtte den sterke internasjonale
noteringsvirksomheten innen olje, sjømat og
shipping som Oslo Børs VPS har utviklet over
mange år, samt det svært vellykkede markedet
for obligasjoner og egenkapitalbevis. I tillegg vil
Oslo Børs VPS bli Euronext sitt kompetansesenter for samtlige aktiviteter innen råvarehandel.
Verdipapirsentralen (VPS) er en kritisk
infrastruktur og vil fortsatt være uavhengig av
børsvirksomheten. Euronext er sterkt forpliktet
til å bevare posisjonen til VPS gjennom
investeringer i teknologi, samt fortsatt operasjonell uavhengighet og lokal overvåkning og
regulering.
Selskapsnavnene Oslo Børs og VPS, som er
viktige merkevarer og anerkjente blant
kundene, vil forbli uendrede under Euronexts
eierskap.
Oslo Børs VPS vil beholde sitt lokale styre med
representasjon fra minoritetsaksjonærer, uavhengige medlemmer fra norsk næringsliv og
ansatte.

Mer informasjon er tilgjengelig her: www.euronext.com/listview/investor-financial-events/862111

