Meddelelse nr. 233
27. december 2012

William Demant Invest har offentliggjort købstilbud
Ved meddelelse nr. 232 af den 4. december 2012 offentliggjorde Jeudan, at
William Demant Invest A/S, CVR nr. 27 76 12 91 (”WDI”), havde erhvervet
33.000 aktier i Jeudan A/S til en pris på DKK 438 pr. aktie og svarende til 0,3%
af aktiekapitalen, hvorefter WDI’s ejerandel udgør 41,6%.
WDI vurderer, at WDI derigennem har opnået en bestemmende indflydelse i
Selskabet og som følge heraf skal fremsætte et købstilbud til Selskabets andre
aktionærer om at erhverve deres aktier til DKK 438 pr. aktie á DKK 100, svarende til den pris, som WDI erhvervede 33.000 aktier for den 4. december
2012.
Købstilbuddet er nu offentliggjort og er med visse begrænsninger tilgængeligt
på Jeudans hjemmeside http://www.jeudan.dk/investor/koebstilbud/. WDI’s
tilbudsannonce er vedhæftet nærværende meddelelse. Tilbudsannoncen vil blive distribueret til Jeudans navnenoterede aktionærer (bortset fra aktionærer,
der er bosat i retsområder, hvor en sådan distribution vil stride mod gældende
lovgivning eller være omfattet af andre begrænsninger).
I forbindelse med offentliggørelsen den 4. december 2012 af aktieerhvervelsen
og intentionen om at fremsætte et pligtmæssigt købstilbud og bekræftet i tilbudsdokumentet har tilbudsgiver udtrykt sin opbakning til ledelsen, bestyrelsen
og den valgte strategi, og at tilbudsgiver (a) ikke har intentioner om at overtage samtlige aktier i Selskabet, og (b) har til hensigt, at Selskabets aktier fortsat skal være optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen.
Jeudans bestyrelse vil i overensstemmelse med reglerne i Tilbudsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 221 af den 10. marts 2010 om overtagelsestilbud) udarbejde en redegørelse til aktionærerne med bestyrelsens vurdering af købstilbuddet. Denne redegørelse vil blive offentliggjort senest den 10. januar 2013
og sendt til Jeudans navnenoterede aktionærer (bortset fra aktionærer, der er
bosat i retsområder, hvor en sådan distribution vil stride mod gældende lovgivning eller være omfattet af andre begrænsninger). Redegørelsen vil efter offentliggørelsen med visse begrænsninger være tilgængelig på Jeudans hjemmeside.
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Bestyrelsen anbefaler aktionærerne at gennemlæse tilbudsdokumentet og bestyrelsens redegørelse omhyggeligt, før aktionærerne træffer beslutning om,
hvorvidt de ønsker at acceptere det pligtmæssige købstilbud.

Yderligere oplysninger:
Bestyrelsesformand Niels Heering, tlf. 3341 4141
Jeudan A/S, Sankt Annæ Plads 13, 1250 København K. Tlf. 7010 6070.
Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen
investerer i og driver større kontor-, bolig- og detailejendomme i København. Koncernen
tilbyder i Jeudan Servicepartner et bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på
værdierne ordentlighed, dygtighed og tilgængelighed. Koncernen har 400 medarbejdere.
Selskabets aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen (JDAN). www.jeudan.dk.
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