
Staten har solgt aksjer i Entra
Den 15. september 2016 solgte staten 30 millioner aksjer i Entra for 2,49 mrd. kroner. Statens eierandel gikk ned fra 49,7 prosent
til 33,4 prosent. Jeg er godt fornøyd med nedsalget og måten det har skjedd på, sier næringsminister Monica Mæland (H).

Om morgenen den 15. september 2016 solgte staten ved Nærings- og fiskeridepartementet 30 millioner aksjer i Entra ASA gjennom en
auksjonsprosess utenom børs gjennomført etter Oslo Børs' stengetid 14. september. Dette tilsvarer 16,3 prosent av aksjene i selskapet, og
staten vil etter dette eie 61 368 893 aksjer i Entra ASA, tilsvarende 33,4 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. Prisen per aksje ble
fastsatt til 83 kroner, og staten mottar totalt 2,49 milliarder kroner for aksjene. Kjøperne av aksjene inkluderer omtrent 200 investorer,
bestående av både eksisterende og nye aksjonærer, fra Norge og fra utlandet. Departementet vurderer transaksjonen som vellykket.

Entra-aksjen har hatt en god verdiutvikling siden børsnoteringen da det kom inn flere eiere, og dagens kurs er ikke langt under historisk
toppnotering. - Med dette salget følger vi opp målet om å styrke det private eierskapet i Norge. Vi legger til rette for at en økt andel private
aksjonærer kan bidra til den videre utviklingen i Entra, sier Mæland.

Entra ASA er blant de største eiendomsselskapene i Norge og er ledende innenfor kontoreiendom. Entra ASA eier og forvalter cirka 1,2
millioner kvadratmeter fordelt på 96 eiendommer, hovedsakelig lokalisert i Oslo og omegn, Bergen, Stavanger og Trondheim.  Ved utgangen
av andre kvartal 2016 hadde eiendomsporteføljen en markedsverdi på rundt 32 milliarder kroner.

Entra ASA ble notert på Oslo Børs i oktober 2014. Etter dette fikk staten en eierandel på 49,9 prosent. Gjennom utdeling av bonusaksjer i
oktober 2015 ble statens eierandel ytterligere redusert til 49,7 prosent, og eierandelen er nå ved salget redusert ytterligere til 33,4 prosent.

ABG Sundal Collier og DNB Markets har vært finansielle tilretteleggere for Nærings- og fiskeridepartementet ved planleggingen og
gjennomføringen av transaksjonen. Som en del av vilkårene ved transaksjonen kan ikke staten selge ytterligere aksjer i Entra ASA i en
periode på inntil 90 dager etter gjennomføringen av salget.
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IMPORTANT NOTICE

This document and the information contained herein is not for release, publication or distribution in whole or in part in or into the United States.
These materials do not contain or constitute an offer for sale or the solicitation of an offer to purchase securities in the United States. The
securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended, (the "Securities Act")
and may not be offered or sold in the United States absent registration under the Securities Act or pursuant to an available exemption from, or
a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act.

This document is only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area who are qualified investors
within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) ("Qualified Investors") or to and at other persons to
whom the offering can otherwise be made pursuant to  available exemptions under the Prospectus Directive. In addition, in the United
Kingdom, this document is being distributed only to, and is directed only at, Qualified Investors who are persons  who have professional
experience in matters relating to investments falling within  Article 19(5) of the Financial Services and Markets  Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, as amended (the "Order") or who are high net worth  entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of  the Order, and other persons
to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons  together being referred to as "relevant persons"). Any investment
activity to which this document relates is available only to relevant persons in the United Kingdom, and will only be engaged with such persons.
In any member state of the European Economic Area other than the United Kingdom, the offering was made pursuant to available exemptions
under the Prospectus Directive. The offering was subject to a lower limit per order of EUR 100,000.

Each of the Joint Bookrunners is acting for the Norwegian State, represented by the Ministry of Trade, Industry and Fisheries (the "NMTIF") in
connection with the offering and no one else, and will not be responsible to anyone other than the NMTIF for providing the protections offered
to clients of the Joint Bookrunners nor for providing advice in relation to the offering.

Pressekontakt:
Pressevakten i Nærings- og fiskeridepartementet, tlf 902 51 303 (ikke sms), media@nfd.dep.no

Abonner på pressemeldinger og nyheter fra NFD her.


