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Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller 

indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av 

aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller 

USA eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta 

pressmeddelande eller accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller 

regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker 

eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.  

 

Informationen i detta pressmeddelande är delvis baserat på offentlig information. Siffror som 

redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. 

 

Pressmeddelande från Danske Koncept Restauranter Holding ApS 

 

27 juli 2015 

 

Danske Koncept Restauranter Holding ApS återkallar sitt 

erbjudande till aktieägarna och konvertibelinnehavarna i Nordic 

Service Partners Holding AB (publ) 

Danske Koncept Restauranter Holding ApS återkallar sitt erbjudande till aktieägarna 

och konvertibelinnehavarna i Nordic Service Partners Holding AB (publ) då villkoret för 

erbjudandets fullföljande inte uppfyllts.  

Den 15 april 2015 offentliggjorde Danske Koncept Restauranter Holding ApS (”DKR Holding”) 

ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och konvertibelinnehavare i Nordic Service 

Partners Holding AB (publ) (”NSP Holding” eller ”Bolaget”), om förvärv av samtliga aktier samt 

konvertibler i NSP Holding (”Erbjudandet”). För varje aktie, oavsett aktieslag, i NSP Holding 

erbjöds 18 kronor kontant. För varje konvertibel i NSP Holding erbjöds ett kontant vederlag 

motsvarande 100 procent av nominellt belopp tillsammans med upplupen ränta på 

konvertibeln fram till och med dagen för upprättande av avräkningsnota för redovisning av 

likvid i Erbjudandet. Vederlaget för varje aktie har därefter justerats till 17,75 kronor per aktie 

på grund av att NSP Holding har lämnat utdelning om 0,25 kronor per aktie. Justeringen av 

vederlaget kommunicerades i ett pressmeddelande daterat 15 maj 2015.  

 

Fullföljandet av Erbjudandet är som framgår av erbjudandehandlingen villkorat av att, för det 

fall det skulle bli aktuellt med anledning av tvångsinlösen, obligationsinnehavare av NORDIC 

SERVICE PARTNERS HOLDING AB (PUBL) SENIOR SECURED CALLABLE FLOATING 

RATE BONDS 2014/2019 (ISIN: SE0005994217) accepterar en avnotering av NSP Holding. 

Villkoret blir endast aktuellt att tillämpa om DKR Holding i Erbjudandet når en acceptansgrad 

(inklusive de aktier som budgivaren redan kontrollerar) motsvarande mer än 90 procent av 

aktierna i NSP Holding, vilket i sin tur medför att tvångsinlösen och avnotering aktualiseras. 

Obligationsinnehavarna har röstat nej till att acceptera en avnotering, se pressmeddelande 

den 21 juli 2015. 
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Vid acceptperiodens utgång den 24 juli 2015 hade 125 A-aktier och 7 546 530 B-aktier lämnats 

in i Erbjudandet, motsvarande cirka 63,6 procent av aktierna och rösterna i NSP Holding. DKR 

Holding har inte, själv eller genom närstående, förvärvat några aktier eller konvertibler utanför 

Erbjudandet. Med beaktande av utfallet i Erbjudandet skulle DKR Holding därmed, tillsammans 

med de aktier som bolaget och systerbolaget JE D ApS redan innehar, kontrollera 11 087 413 

aktier, varav 125 A-aktier och 11 087 288 B-aktier, motsvarande totalt cirka 93,5 procent av 

aktierna och rösterna i NSP Holding.1 Villkoret för fullföljande av Erbjudandet aktualiseras 

således. 

 

Den bristande uppfyllelsen av villkoret är av väsentlig betydelse för DKR Holdings förvärv av 

NSP Holding, se Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015:20. DKR Holding återkallar därför 

Erbjudandet med hänvisning till att villkoret inte har uppfyllts. 

 

Återkallelsen av Erbjudandet innebär att DKR Holding inte kommer att förvärva de aktier och 

konvertibler som lämnats in i Erbjudandet. Dessa kommer i stället att kvarstå i respektive 

innehavares ägo utan att vederbörande behöver vidta några åtgärder.  

  

För övrig information om Erbjudandet hänvisas till erbjudandehandlingen, vilken kan laddas 

ner i elektroniskt format från NSP Holdings webbplats www.nordicservicepartners.se och 

www.kdselskaberne.dk, där även tillägg till erbjudandehandlingen finns tillgängligt. 

 

Esbjerg, Danmark den 27 juli 2015 

 

Danske Koncept Restauranter Holding ApS  

 

Styrelsen 

 

Angående pressmeddelandet 

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande klockan 08:30 den 27 

juli 2015.  

 

För frågor, vänligen kontakta:  

Jeppe Droob   Pareto Securities AB 

+45 20 282 120  +46 8 402 51 40 

 

 

                                                           

1 Under acceptperioden har även konvertibler motsvarande ett nominellt belopp om 5 152 585 kronor av totalt 5 199 
985 kronor lämnats in, vilket sammanlagt berättigar DKR Holding till konvertering till 326 113 nya B-aktier i NSP 
Holding. 

http://www.nordicservicepartners.se/
http://www.kdselskaberne.dk/
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DKR Holding lämnar informationen i detta pressmeddelande i enlighet med lagstiftningen i 

Sverige och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i 

Sverige.  

 

Viktigt meddelande 

Information i pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive 

information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt andra effekter 

av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis 

kännetecknas av att den innehåller orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande 

uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den 

avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida 

förhållanden kan komma att avvika avsevärt från vad som uttryckts eller antytts i den 

framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger 

utom DKR Holdings eller NSP Holdings kontroll. All sådan framtidsinriktad information lämnas 

per dagen för pressmeddelandets offentliggörande och DKR Holding har ingen skyldighet (och 

åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera någon sådan information på grund 

av ny information, framtida händelser eller liknande, förutom i enlighet med gällande lagar och 

bestämmelser. 

Detta pressmeddelande får inte, vare sig direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till 

eller inom, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. 

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att en ytterligare 

erbjudandehandling upprättas eller registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad 

som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, den relevanta anmälningssedeln och 

annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet får inte postas eller på annat sätt distribueras 

eller sändas till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder 

företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det aktuella landet. DKR Holding 

kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera 

Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan 

accepten komma att lämnas utan avseende. 

 

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat 

kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) 

i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, eller USA, 

och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant 

kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 

Schweiz, Sydafrika, eller USA. Följaktligen kommer inte erbjudandehandlingen, 

anmälningssedeln eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet att sändas eller på 

annat sätt tillhandahållas i eller till ovan nämnda länder och får inte heller distribueras till dessa 

på liknande sätt. DKR Holding kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet 

till ovan nämnda länder. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation 

hänförlig till Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare eller 

konvertibelinnehavare med registrerade adresser i ovan nämnda länder och banker, 
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fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för 

personer i dessa länder får inte vidarebefordra erbjudandehandlingen, eller andra till 

Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Oaktat det föregående förbehåller sig 

DKR Holding rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i 

Sverige om DKR Holding efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras 

i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har 

hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som 

inte har hemvist i Sverige ska informera sig om samt efterleva eventuella restriktioner som 

tillämpas i respektive lands jurisdiktion. 

 


