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These written materials are not for distribution in the United States, Australia, Canada or 
Japan. The information contained herein does not constitute an offer of securities for sale 
in the United States, Australia, Canada or Japan.  
 
The securities may not be offered or sold in the United States unless they are registered 
under applicable law or exempt from registration. The Company does not intend to 
register any portion of the offer in the United States or to conduct a public offer of 
securities in the United States. No money, securities or other consideration is being 
solicited and, if sent in response to the information contained herein, will not be 
accepted. 
 
 
STB - INFORMASJON OM FORTRINNSRETTSEMISJONEN 
 
Den 18. november 2007 vedtok styret i Storebrand ASA følgende i forbindelse med 
fortrinnsrettsemisjonen knyttet til ervervet av SPP og enkelte andre eiendeler og rettigheter fra 
Svenska Handelsbanken AS (publ): 
 
Fortrinnsrettsemisjon og aksjeinformasjon: 
 

• Tegningskursen er fastsatt til NOK 45,00 per ny aksje, en rabatt på 23 prosent i 
forhold til aksjens teoretiske kurs uten tegningsrett basert på siste omsetningskurs. 
Tegningskursen er fastsatt i henhold til markedspraksis for fortrinnsrettsemisjoner. 

• Antall nye aksjer som vil bli utstedt er 200.090.786, med samlet brutto 
emisjonsproveny på NOK 9.004 millioner. 

• Ved utstedelse av de nye aksjene vil aksjekapitalen til Storebrand ASA øke med 
NOK 1.000.453.930 fra NOK 1.249.095.525 til NOK 2.249.549.455, fordelt på 
449.909.891 aksjer hver pålydende NOK 5. 

• Eksisterende aksjonærer per 19. november 2007 vil få tildelt tegningsretter som gir 
fortrinnsrett til å få tildelt nye aksjer i emisjonen.  

• Storebrand eier 19. november 2007 5.263.700 egne aksjer. Det vil ikke bli utstedt 
tegningsretter for disse aksjene. 

• For hver aksje aksjonæren eier pr 19. november 2007 vil aksjonæren motta én (1) 
omsettelig tegningsrett. 

• Innehavere av tegningsretter vil bli gitt fortrinnsrett til å få tildelt en (1) ny aksje for 
hver 1,2222 tegningsrett (9 nye aksjer for hver 11 tegningsretter). 

• Både overtegning og tegning uten tegningsretter vil være tillatt i 
fortrinnsrettsemisjonen, men uten garantert tildeling. 

 
 
Detaljert tidsplan forventes å bli som følger: 
 
19. november:  Siste handelsdag for aksjer på Oslo Børs med fortrinnsrett til tildeling av 

aksjer i emisjonen, dvs. at aksjonærene som den 22. november 2007 er 
registrert i aksjonærregisteret i VPS vil motta tegningsretter i 
fortrinnsrettsemisjonen. 

  
20. november:  Første handelsdag for aksjer på Oslo Børs uten rett til å motta 

tegningsretter i emisjonen. 
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26. november:  Prospektet offentliggjøres og sendes til de som er aksjonær pr 19. 

november, slik dette fremgår av aksjonærregisteret den 22. november. 
 
26. november:  Tegningsrettene noteres på Oslo Børs med ticker ”STB S” og kan handles. 
 
26. november –  
10. desember:  Tegningsperiode og handel med tegningsretter på Oslo Børs.  
 
10. desember:  Siste handelsdag for tegningsrettene.  
 
10. desember:  Tegningsperioden utløper kl 16:30 (CET). 
 
12. desember:  Pressemelding med foreløpig tegningsresultat for fortrinnsrettsemisjonen. 
 
14. desember:  Tildeling av nye aksjer. 
 
18. desember:  Betalingsdag for nye aksjer. 
 
20. desember:  Notering og første handelsdag for de nye aksjene på Oslo Børs. 
 
Tegningsrettene forventes å ha en økonomisk verdi. For at aksjonærene skal kunne nyte godt 
av denne verdien, må tegningsrettene utnyttes før utløpet av tegningsperioden, ettersom 
ubenyttede tegningsretter deretter ikke vil ha noen verdi og vil utløpe uten kompensasjon til 
eieren av tegningsretten. Det er den enkelte innehaver av tegningsretter sitt ansvar å utnytte 
sine tegningsretter før tegningsperioden utløper, enten ved å tegne nye aksjer eller ved å selge 
tegningsrettene.  
 
Prospekt: 
 
Det forventes at prospektet for emisjonen vil offentliggjøres den 26. november 2007 og samtidig 
sendes til aksjonærer pr 19. november 2007. Prospektet skal godkjennes av Oslo Børs før 
offentliggjøring, og Oslo Børs vil også bli anmodet om å gi melding til prospektmyndigheten i 
Storbritannia, slik at prospektet godkjennes for distribusjon i Storbritannia.  
 
Fulltegningsgaranti: 
 
J.P. Morgan Securities Ltd og UBS Limited har, i henhold til avtale med Storebrand 
(”Fulltegningsgarantiavtalen”), forpliktet seg til å tegne de aksjer som ikke tegnes av 
aksjonærene eller andre investorer, til den samme tegningskursen som angitt ovenfor. 
Fulltegningsgarantiavtalen inneholder blant annet garantier knyttet til prospektet og enkelte 
andre vilkår og termineringsrettigheter som anses sedvanlige for slike avtaler. 
 
Annet: 
Tegningsretter for aksjonærer som bor i områder der prospektet ikke kan distribueres, og/eller 
med lovgivning som forbyr eller på annen måte begrenser retten til å tegne nye aksjer (en 
“Diskvalifisert Aksjonær”), vil først bli overført til slike aksjonærers VPS-konti. Storebrand vil 
imidlertid instruere ABG Sundal Collier Norge ASA (“ABG Sundal Collier”) om å ta tilbake 
tegningsrettene fra de aksjonærer selskapet identifiserer som Diskvalifiserte Aksjonærer, og 
ABG Sundal Collier vil deretter sørge for at tegningsrettene blir solgt til fordel for slike 
Diskvalifiserte Aksjonærer så tidlig som mulig i perioden fra og med 27. november 2007 til 10. 
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desember 2007 kl. 16:30 sentraleuropeisk tid (CET), forutsatt at (i) verdien av tegningsrettene 
minst tilsvarer de antatte kostnadene knyttet til salget av de aktuelle tegningsrettene, (ii) at 
nettoprovenyet som skal betales til den aktuelle Diskvalifiserte Aksjonær etter slikt salg beløper 
seg til NOK 10 eller mer og (iii) den aktuelle Diskvalifiserte Aksjonæren ikke senest den 26. 
november 2007 kl. 16:30 CET har dokumentert overfor ABG Sundal Collier en rett til å motta de 
aktuelle tegningsrettene. I sistnevnte tilfelle skal ABG Sundal Collier tilbakelevere de aktuelle 
tegningsrettene til den Diskvalifiserte Aksjonæren.  
 
Gjennomføringen av emisjonen er betinget av at avtalen for ervervet av SPP og enkelte andre 
eiendeler og rettigheter fra Svenska Handelsbanken AS (publ) (”Transaksjonsavtalen”) ikke 
termineres. Dersom Transaksjonsavtalen termineres før gjennomføringen av 
fortrinnsrettsemisjonen (dvs. registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret), vil 
fortrinnsrettsemisjonen bli tilbakekalt. Videre vil fortrinnsrettsemisjonen, med mindre den er 
fulltegnet, bli tilbakekalt dersom garantistene terminerer Fulltegningsgarantiavtalen før 
gjennomføringen av fortrinnsrettsemisjonen. Transaksjonsavtalen inneholder ingen spesifikke 
termineringsbestemmelser i den aktuelle perioden. Terminering av Transaksjonsavtalen kan 
påberopes dersom transaksjonen ikke er gjennomført innen 180 dager fra signering av avtalen 
(dvs. 29. februar 2008). Forpliktelsene til garantistene under Fulltegningsgarantiavtalen er 
betinget av enkelte sedvanlige forbehold og termineringsrettigheter, herunder men ikke 
begrenset til, at det ikke har inntrådt noen vesentlig negativ endring i Storebrands tilstand 
(finansielt eller for øvrig), utsikter, ledelse, driftsresultat, virksomhet eller for øvrig, før 
registrering av de nye aksjene som utstedes i emisjonen i Foretaksregisteret, og betinget av at 
Storebrand har oppfylt alle sine forpliktelser i henhold til Fulltegningsgarantiavtalen innen den 
sjette dagen etter mottak av nødvendige regulatoriske godkjennelser. Storebrand har i tillegg 
avgitt enkelte sedvanlige garantier, forpliktelser og skadesløsholdelser overfor garantistene. Et 
vesentlig brudd fra Storebrand på noen av garantiene gir garantistene rett til å terminere 
Fulltegningsgarantiavtalen. 
 
Oslo, 19. november 2007 
 


