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Hellerup Finans A/S vil fremsætte et frivilligt offentligt købstilbud til aktionærerne i
Viborg Håndbold Klub A/S, CVR-nr. 21 44 14 06
Hellerup Finans A/S har dags dato besluttet at fremsætte et betinget frivilligt købstilbud til
aktionærerne i Viborg Håndbold Klub A/S om køb af deres aktier i Viborg Håndbold Klub A/S.
Med forbehold for Finanstilsynets godkendelse forventer Hellerup Finans A/S’ at fremsætte
et købstilbud på følgende grundlag:
Hovedelementer i købstilbuddet


Aktionærer vil blive tilbudt DKK 4,90 per noterede aktie á nominel DKK 25.



Tilbuddet betinges af, at der erhverves aktier, der repræsenterer mere end 17,94 %
af samtlige stemmer i Selskabet, således at Hellerup Finans A/S herefter besidder
mere end 50,01 % af stemmerettighederne i Viborg Håndbold Klub A/S.



Købstilbuddet vil herudover indeholde en række sædvanlige betingelser og vilkår
om bl.a. selskabets drift mv.



Hellerup Finans A/S forpligter sig til at erhverve maksimalt 2/3 dele af aktierne i
Viborg HK.

Tilbudsdokument og tilbudsperiode
Hellerup Finans A/S vil offentliggøre et tilbudsdokument og en tilbudsannonce, så snart dette
er muligt efter, at endelig godkendelse er opnået fra Finanstilsynet, og i alle tilfælde senest
4 uger efter offentliggørelse af denne meddelelse.
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Tilbudsdokumentet vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for købstilbuddet,
herunder oplysninger om, hvordan købstilbuddet kan accepteres. Tilbudsdokumentet med
tilhørende acceptblanket vil være tilgængeligt på www.vhk.dk.
Hellerup Finans A/S har endvidere anmodet Viborg Håndbold Klub A/S om at udsende et
eksemplar af den tilhørende tilbudsannonce til de navnenoterede aktionærer i selskabet.
Tilbudsperioden, der forventes at være fire uger, vil fremgå af tilbudsdokumentet.
Yderligere detaljer vedrørende købstilbuddet samt alle relevante oplysninger, der vil gøre
det muligt for aktionærerne at træffe beslutning herom, vil være beskrevet i tilbudsdokumentet.

Med venlig hilsen
Hellerup Finans A/S

For yderligere information kontakt venligst
Torben Jensen
Direktør
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Generelle oplysninger:
Denne meddelelse er udarbejdet med henblik på overholdelse af dansk lovgivning og overtagelsesbekendtgørelsen, og de heri medtagne oplysninger er muligvis ikke de samme, som dem, der ville være medtaget,
hvis denne meddelelse var blevet udarbejdet i henhold til lovgivningen i andre jurisdiktioner uden for Danmark.
Denne meddelelse er ikke rettet til aktionærer, hvis deltagelse i overtagelsestilbuddet vil nødvendiggøre, at
der udstedes et tilbudsdokument, foretages registrering eller andre aktiviteter udover, hvad der følger af
dansk lovgivning. Overtagelsestilbuddet retter sig ikke, hverken direkte eller indirekte, mod aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor afgivelse af overtagelsestilbuddet eller accept heraf vil stride mod lovgivningen, og denne meddelelse må ikke udleveres til aktionærer i nogen sådan jurisdiktion. Personer, der kommer
i besiddelse af denne meddelelse, forudsættes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle
begrænsninger og påse efterlevelse heraf.
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe eller tegne aktier i Viborg
Håndbold Klub A/S eller en opfordring til at tilbyde at købe aktier eller en opfordring til at afgive stemme eller
godkendelse i nogen jurisdiktion i henhold til købstilbuddet eller på anden måde. Der offentliggøres i henhold
til overtagelsesbekendtgørelsens § 4 et særskilt tilbudsdokument vedrørende købstilbuddet. Købstilbuddet
fremsættes udelukkende ved hjælp af tilbudsdokumentet, som indeholder de fuldstændige vilkår og betingelser for købstilbuddet, herunder oplysninger om hvordan købstilbuddet kan accepteres. Tilbudsdokumentet
med tilhørende bilag indeholder vigtige oplysninger, der bør læses omhyggeligt, før der træffes beslutning
med hensyn til accept af købstilbuddet.
Enhver ændring af vilkårene i dette tilbudsdokument offentliggøres via Nasdaq Copenhagen og via elektroniske medier, hvis og i det omfang dette kræves i henhold til gældende § 20, stk. 1 i bekendtgørelsen om
overtagelsestilbud.
Denne meddelelse kan indeholde udsagn og udtalelser om fremtidige forhold eller begivenheder, herunder
udsagn om fremtidige resultater eller vækst eller andre forudsigelser om udvikling og fordele forbundet med
overtagelsestilbuddet. Sådanne udsagn kan generelt, men ikke altid, identificeres gennem brug af ord som
"forventer", "går ud fra", "antager" eller tilsvarende udtryk. Fremadrettede udsagn er i sagens natur behæftet
med risiko og usikkerhed, fordi de vedrører begivenheder og beror på omstændigheder, der vil være fremtidige. Der kan derfor ikke gives nogen sikkerhed for, at de faktiske resultater ikke vil afvige endda væsentligt
fra sådanne fremadrettede udsagn og udtalelser.

