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UTTALELSE VEDRØRENDE FRIVILLIG TILBUD FRA OBOS 

Denne uttalelsen er avgitt av styret i BWG Homes ASA (“BWG Homes”) i henhold til 

verdipapirhandelloven § 6-16 i forbindelse med det frivillige tilbudet fra OBOS BBL (“OBOS”) om å 

erverve samtlige utestående aksjer i BWG Homes mot et vederlag på NOK 15,00 i kontanter per aksje 

(“Tilbudet”), fremsatt ved et tilbudsdokument datert 16. mai 2014 (“Tilbudsdokumentet”). Som følge 

av at det ble vedtatt et utbytte på NOK 0,25 per aksje på den ordinære generalforsamlingen i BWG 

Homes den 22. mai 2014, som tilfaller aksjonærer i BWG Homes per 22. mai 2014, ble tilbudsprisen 

redusert tilsvarende slik annonsert i Tilbudsdokumentet, med den effekt at tilbudsprisen nå er NOK 

14,75 per aksje. 

OBOS er representert i styret i BWG Homes ved styremedlem Arne Baumann. Arne Baumann ble valgt 

som styremedlem på den ordinære generalforsamlingen i BWG Homes den 22. mai 2014. Frem til den 

ordinære generalforsamlingen var OBOS representert i styret i BWG Homes ved styremedlem Daniel 

Kjørberg Siraj. Verken Arne Baumann eller Daniel Kjørberg Siraj har deltatt i vurderingen av Tilbudet 

eller relaterte diskusjoner i styret i BWG Homes, og Arne Baumann har heller ikke deltatt i 

behandlingen av denne uttalelsen. Oslo Børs har som tilbudsmyndighet i medhold av 

verdipapirhandelloven § 6-16 fjerde ledd besluttet at styret, uten OBOS’ styrerepresentant, skal avgi 

uttalelsen på vegne av BWG Homes.    

INNLEDNING 

OBOS er et boligbyggelag som eies av over 340.000 medlemmer. OBOS ble etablert i 1929 og har 

som formål å skaffe medlemmene bolig, samt å forvalte boligene. OBOS driver utvikling og salg av 

bolig og eiendom, eiendomsmegling, eiendomsforvaltning, spare- og utlånsvirksomhet og utleie av 

eiendom. Virksomheten foregår hovedsakelig i Oslo og Akershus, men OBOS-konsernet har også 

virksomhet i Tønsberg, Bergen, Trondheim, Stavanger, Fredrikstad, Hamar og i Sverige. 

Hovedkontoret er lokalisert i Oslo. OBOS er også en stor aksjonær i de børsnoterte 

entreprenørselskapene AF Gruppen ASA og Veidekke ASA. 

OBOS har vært aksjonær i BWG Homes siden 2011 og er selskapets største aksjonær med en 

aksjebeholdning før fremsettelsen av Tilbudet på 44 906 460 aksjer, tilsvarende 32,99 % av de 

utestående aksjene.  

Den 9. mai 2014 ble styreleder i BWG Homes informert om OBOS’ intensjon om å kontakte enkelte 

aksjonærer i BWG Homes for å undersøke eventuell støtte for å fremsette et frivillig tilbud om kjøp av 

samtlige aksjer i BWG Homes som ikke allerede var eid av OBOS. OBOS informerte styreleder i BWG 

Homes den 11. mai 2014 om at OBOS hadde tilstrekkelig støtte for å offentliggjøre og fremsette 

Tilbudet.  

Den 12. mai 2014 annonserte OBOS ved børsmelding sin intensjon om å fremsette Tilbudet.  

I meldingen annonserte OBOS også at det hadde inngått betingede aksjekjøpsavtaler med Perestroika 

AS, MP Pensjon, fond forvaltet av Eika Kapitalforvaltning, fond forvaltet av KLP Kapitalforvaltning og 

fond forvaltet av Alfred Berg Kapitalforvaltning. Gjennomføringen av de betingede aksjekjøpene er 

betinget av gjennomføring av Tilbudet. I meldingen ble det videre opplyst om at OBOS hadde mottatt 

ugjenkallelige forhåndsaksepter for Tilbudet fra fond forvaltet av DNB Kapitalforvaltning. Basert på 

meldingene fra OBOS fra og med 12. mai og frem til 26. mai 2014 fremgår det at OBOS eier 44 906 

460 aksjer, har avtalt å kjøpe under de betingede aksjekjøpene 23 448 989 aksjer, har mottatt av 

aksepter for 4 141 673 aksjer, har mottatt forhåndsaksepter for 9 497 672 aksjer og har mottatt 

støtte for 7 177 564 aksjer, dvs. totalt 89 172 358 aksjer i BWG Homes, tilsvarende ca. 65,5 % av 

utestående aksjer.  
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Den 16. mai 2014 fremsatte OBOS Tilbudet med de vilkår som er nærmere presisert i 

Tilbudsdokumentet. 

Tilbudsdokumentet er godkjent av Oslo Børs i henhold til verdipapirhandelloven § 6-14 og skal være 

sendt til samtlige aksjonærer i BWG Homes med kjent oppholdssted, med unntak for aksjonærer som 

oppholder seg i en jurisdiksjon hvor Tilbudet ikke lovlig kan fremsettes.  

Under følger en kort oppsummering av Tilbudet basert på informasjon i Tilbudsdokumentet.  

NÆRMERE OM TILBUDET 

Den tilbudte prisen i Tilbudet er NOK 14,75 per aksje i kontanter. Tilbudsprisen er justert ned fra NOK 

15,00 som følge av at det ble vedtatt et utbytte på NOK 0,25 per aksje på den ordinære 

generalforsamlingen i BWG Homes den 22. mai 2014. Aksjonærer i BWG Homes per 22. mai 2014 

som aksepterer Tilbudet vil få et utbytte på NOK 0,25 per aksje i tillegg til den justerte tilbudsprisen 

på NOK 14,75 per aksje dersom Tilbudet gjennomføres. Selskapet forventer å utbetale utbyttet den 3. 

juni 2014.  

Akseptperioden for Tilbudet er fra og med 19. mai 2014 til den 10. juni 2014 kl. 09.00 (norsk tid). 

OBOS kan forlenge akseptperioden én eller flere ganger, men ikke lenger enn til 28. juli 2014. I 

henhold til Tilbudsdokumentet forventes oppgjør å finne sted så snart som mulig, og ikke senere enn 

14 kalenderdager etter det siste av (i) utløpet av tilbudsperioden, eller (ii) den dato hvor alle 

betingelser for Tilbudet er oppfylt eller frafalt. 

Det gjøres oppmerksom på at aksjonærers aksept av Tilbudet vil være ugjenkallelig, og at aksepten 

således ikke kan trekkes tilbake etter at oppgjørsagenten for Tilbudet har mottatt aksepten.  

Gjennomføringen av Tilbudet er betinget av at følgende betingelser er oppfylt eller frafalt av OBOS: 

a) Ved utløpet av tilbudsperioden skal Tilbudet ha blitt akseptert av et tilstrekkelig antall 

aksjonærer i BWG Homes til at OBOS blir eier av minimum 2/3 av aksjekapitalen og 

stemmerettighetene i BWG Homes, og aksepten skal være gyldig og bindende og gi OBOS slikt 

eierskap ved gjennomføringen av Tilbudet. 

b) Alle nødvendige tillatelser, samtykker og godkjenninger har blitt mottatt fra relevant offentlig 

myndighet, eller eventuelle frister for innsigelser har gått ut uten at det har blitt satt noen 

vilkår. OBOS har inngitt melding til Konkurransetilsynet og har ikke funnet behov for å søke om 

andre tillatelser eller godkjenninger fra offentlige myndigheter. 

c) Det har ikke inntruffet endringer, utvikling eller hendelser som har, eller som er forventet å ha, 

individuelt eller samlet, vesentlig negativ innvirkning på BWG Homes’ finansielle stilling, 

forretning, eiendeler, forpliktelser eller resultat for BWG Homes og dets datterselskaper. Likevel 

slik at en negativ virkning som følger av enten (a) en handling utført av OBOS, eller OBOS’ 

nærstående utenfor BWG Homes alminnelige forretningsdrift, eller (b) en hendelse som følger 

av Tilbudet eller gjennomføring av Tilbudet, ikke skal tas med i vurderingen. 

d) Etter datoen for offentliggjøring av intensjonen om å fremsette Tilbudet den 12. mai 2014 skal 

BWG Homes, med unntak for styret i BWG Homes sine plikter eller ufravikelig lov drive sin 

virksomhet i samsvar med god forretningsskikk og i henhold til gjeldende lovgivning, 

reguleringer, herunder deres plikter som et notert selskap, og avgjørelser fra offentlige 

myndighet, og bevare BWG Homes nåværende organisering, virksomhet, samt forhold til 

leverandører, kunder og andre tredjeparter. 
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OBOS varslet Konkurransetilsynet om de betingede aksjekjøpene og Tilbudet den 12. mai 2014 og 

Konkurransetilsynets frist for å gi tilbakemelding går ut den 23. juni 2014. Med mindre 

Konkurransetilsynet ved begrunnet varsel forlenger tilbakemeldingsfristen anses transaksjonen som 

godkjent etter utløpet av saksbehandlingsperioden. OBOS har opplyst at det forventes at 

konkurransegodkjennelse vil bli gitt i løpet av saksbehandlingsperioden. 

Dersom betingelsene beskrevet i punkt a) til d) ovenfor ikke er oppfylt eller frafalt av OBOS innen kl. 

17.30 (norsk tid) den 31. august 2014 bortfaller Tilbudet. 

OBOS har ikke satt noe finansieringsforbehold for Tilbudet, som vil finansieres gjennom tilgjengelig 

egenkapital og bankfasiliteter. 

For det tilfellet OBOS som en følge av gjennomføringen av Tilbudet, eller på andre måter, erverver 

aksjer i BWG Homes som representerer mer enn 1/3 av stemmene til alle aksjene i BWG Homes, vil 

OBOS i henhold til kapittel 6 i verdipapirhandelloven være forpliktet til å fremsette et pliktig tilbud om 

kjøp av de øvrige aksjene i BWG Homes.   

For det tilfellet OBOS som en følge av gjennomføringen av Tilbudet, eller på andre måter, erverver og 

blir eier av 90 % eller mer av aksjene og en tilsvarende del av stemmene som kan avgis på 

generalforsamlingen, vil OBOS ha rett til å beslutte (og de gjenværende aksjonærene i BWG Homes vil 

ha rett til å kreve) tvungen overføring av aksjene i BWG Homes. I slikt tilfelle kan OBOS også på visse 

vilkår gjennomføre tvungen overføring av de aksjene OBOS ikke eier uten først å gå veien om et 

pliktig tilbud i henhold til foregående avsnitt. Styret i BWG Homes bemerker at det i 

Tilbudsdokumentet opplyses om at OBOS har som intensjon å gjennomføre en tvungen overføring av 

aksjene i BWG Homes dersom OBOS som følge av gjennomføringen av Tilbudet, eller på andre måter, 

erverver og blir eier av mer enn 90 % av aksjene og en tilsvarende del av stemmene som kan avgis 

på generalforsamlingen i BWG Homes. 

Etter gjennomføringen av Tilbudet, og avhengig av antall aksjer som blir ervervet av OBOS i 

forbindelse med Tilbudet, er det opplyst i Tilbudsdokumentet at OBOS har til hensikt å foreslå for 

generalforsamlingen i BWG Homes at det søkes om å stryke BWG Homes-aksjene fra notering på Oslo 

Børs. En generalforsamlingsbeslutning om å søke Oslo Børs om strykning fra notering, krever 2/3 

flertall så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapitalen som er representert på 

generalforsamlingen. Det er Oslo Børs som beslutter om aksjene faktisk skal strykes fra notering i 

henhold til Oslo Børs’ egne regler.   

TILBUDETS BETYDNING FOR SELSKAPET 

I Tilbudsdokumentet har OBOS uttalt at OBOS har tro på at BWG Homes vil bli et godt tilskudd til 

OBOS. Ved å erverve BWG Homes søker OBOS å ta fullt ansvar som utvikler og å utvide porteføljen av 

boliger som er tilgjengelig for sine medlemmer. OBOS uttaler videre at BWG Homes’ virksomhet vil 

fortsette etter gjennomføring av Tilbudet, og OBOS vil søke å støtte ledelsen i BWG Homes i den 

videre utviklingen av selskapet. OBOS opplyser også i Tilbudsdokumentet at det ikke foreligger planer 

om å reorganisere BWG Homes eller konsernet.  

ANSATTE 

OBOS opplyser i Tilbudsdokumentet at gjennomføringen av Tilbudet ikke i seg selv vil få noen 

konsekvenser av juridisk eller økonomisk art eller konsekvenser for ansettelsesforholdene til BWG 

Homes’ ansatte, og at det ikke foreligger planer om endringer av selskapets arbeidsstyrke etter 

gjennomføring av Tilbudet.  



  

 4 

VURDERING OG ANBEFALING 

Styret har gjennomgått Tilbudsdokumentet og overveid faktorer som styret betrakter som vesentlige 

for vurderingen av om Tilbudet bør aksepteres av aksjonærene i BWG Homes. 

Styret har herunder konstatert at en rekke større og profesjonelle aksjonærer i BWG Homes har 

inngått betingede aksjekjøpsavtaler med OBOS eller har avgitt ugjenkallelige forhåndsaksepter 

vedrørende salg av sine aksjer i BWG Homes til tilbudsprisen. OBOS eier og/eller har rett til å bli eier 

av en betydelig andel av aksjekapitalen i BWG Homes.  

Styret er ikke kjent med reelle konkurrerende alternativer som gir alle aksjonærer rett til å selge sine 

aksjer i BWG Homes. Styret noterer i den forbindelse at aksjekursen etter annonsering av tilbudet har 

ligget på eller rett under tilbudskursen til OBOS.  

Styret anser OBOS som en betydelig og solid aktør innenfor boligsektoren særlig i Norge, som kan 

bidra til å styrke konsernets virksomhet både i Norge og Sverige.   

ABG Sundal Collier Norge ASA (“ABG Sundal Collier”) har blitt engasjert som finansiell rådgiver for 

BWG Homes i forbindelse med Tilbudet og har avgitt en “fairness opinion” datert 26. mai 2014. ABG 

Sundal Collier har på basis av ulike vurderinger og analyser, herunder estimater av nåverdien av 

forventet verdiskaping i selskapet, konkludert med at prisen er rimelig (“fair”) fra et finansielt ståsted. 

ABG Sundal Colliers “fairness opinion” er vedlagt denne uttalelsen.  

Styret viser til det som er opplyst i Tilbudsdokumentet om Tilbudets betydning for BWG Homes, 

herunder opplysningene referert ovenfor om at det ikke foreligger planer om endring av 

arbeidsstyrken eller reorganisering. Videre vises det til at den opprinnelige tilbudsprisen på NOK 15,00 

per aksje representerer en premie på ca. 28 % i forhold til siste sluttkurs for BWG Homes-aksjen på 

Oslo Børs på NOK 11,75 den 9. mai 2014 (som var den siste handelsdagen før OBOS annonserte sin 

intensjon om å fremsette Tilbudet) og en premie på ca. 39 % i forhold til siste sluttkurs for BWG 

Homes-aksjen på Oslo Børs 30 handelsdager før den 9. mai 2014, og en premie på ca. 38 % og ca. 39 

% i forhold til BWG Homes-aksjens volumvektede gjennomsnittlige aksjekurs på Oslo Børs for 

henholdsvis 3 og 6 måneders-periodene som sluttet den 9. mai 2014. Tilbudsprisen verdsetter BWG 

Homes til ca. NOK 2 milliarder. Videre vises det til at det ikke gjelder noen finansieringsforbehold for 

Tilbudet. Aksjonærer i BWG Homes per 22. mai 2014 som aksepterer Tilbudet vil få et utbytte på NOK 

0,25 per aksje i tillegg til den justerte tilbudsprisen på NOK 14,75 per aksje dersom Tilbudet 

gjennomføres. 

Basert blant annet på de ovennevnte forhold, herunder ABG Sundal Colliers “fairness opinion”, er det 

styrets vurdering at Tilbudet samlet sett anses som rimelig og markedsmessig. Med basis i dette, 

anbefaler styret i BWG Homes aksjonærene i BWG Homes å akseptere Tilbudet. Av prinsipielle grunner 

bør ikke Tilbudet aksepteres før mot slutten av tilbudsperioden.  

Uttalelsen er enstemmig.  

De styremedlemmer som eier aksjer i BWG Homes og konsernsjef/daglig leder, har meddelt styret at 

de har akseptert eller har til hensikt å akseptere Tilbudet.  

*** 

27. mai 2014 

Styret i BWG Homes ASA 



 

 

PERSONAL & CONFIDENTIAL                                                                                                                   
  

 

The independent members of the Board of Directors of BWG Homes ASA  
Munkedamsveien 45 
Pb 1817 Vika 
0123 OSLO  
 
 

Oslo, 26 May 2014 
 

The independent members of the Board of Directors, 
 
You have requested the opinion of ABG Sundal Collier Norge ASA ("ABG Sundal Collier") as to the 
fairness from a financial point of view to the holders of the shares in BWG Homes ASA ("BWG" or the 
“Company”) of the voluntary takeover bid announced by OBOS BBL (“OBOS”) through a press release on 
12 May 2014 and described in an offer document dated 16 May 2014 (the "Offer"). The offer price is NOK 
15.00 per share payable in cash (the “Offer Price”). The cash consideration shall be reduced with the 
NOK 0.25 per share dividend resolved in the annual general meeting on 22 May 2014. The Offer is 
conditional upon (i) acceptance by more than 2/3 of the total number of shares and votes in BWG, (ii) 
regulatory approvals, (iii) no material adverse effect, and (iv) the BWG group conducting its operations in 
the ordinary course of business. 
 

ABG Sundal Collier offers a broad range of investment banking services. As part of our investment 
banking businesses, we are, inter alia, engaged in the valuation of businesses and their securities in 
connection with mergers and acquisitions, issues of securities and other purposes. ABG Sundal Collier 
has not acted as financial adviser to the independent members of the Board of Directors of BWG in 
connection with the Offer. Consequently, except for the fee to be retained by us for rendering this 
opinion, we will not receive any fees in connection with the Offer. In the ordinary course of business, 
ABG Sundal Collier may actively trade BWG shares and other securities of BWG for our own account 
and for the accounts of customers and, accordingly, may at any time hold a long or short position in such 
securities. 

As of the date hereof, ABG Sundal Collier and its affiliates own, on a net basis, 0 shares in BWG. One 
member of the ABG Sundal Collier project team involved in producing this fairness opinion owns 1,800 
shares in BWG. In addition, other employees and partners of ABG Sundal Collier and its affiliates own 
29,000 shares in BWG. 

In connection with this opinion, we have reviewed and considered among other things: 
- The principal terms of the Offer outlined in the press release published by OBOS on 12 May 2014 

and the prospectus dated 16 May 2014; 
- certain reports, press releases and presentations from the Company;  
- certain publicly available research analyst reports for the Company;  
- the reported price and trading activity for the Company’s shares; 



 

 

- certain financial and stock market information for the Company compared with similar information 
for certain other companies, the securities of which are publicly traded;   

- certain internal financial analyses and forecasts for the Company prepared by its management, 
as approved for our use by the Company (the “Forecasts”);  

- such other financial analyses, studies and matters that we considered appropriate. 

We have also held discussions with members of the senior management of the Company regarding the 
past and current business operations, financial condition and future prospects of BWG. 
 
We have, with your consent, relied without independent verification upon the accuracy and completeness 
of all of the financial and other information reviewed by us for purposes of this opinion. In that regard, we 
have assumed with your consent that the Forecasts have been reasonably prepared on a basis reflecting 
the best currently available estimates and judgments of the management of BWG. In addition, with your 
consent, we have not made an independent evaluation or appraisal of the assets and liabilities of BWG 
or any subsidiary or affiliate thereof and we have not been furnished with any such evaluation or 
appraisal, nor have we made any physical inspection or technical evaluation of the properties or assets 
of BWG.  

 

Our opinion does not address the relative merits of the Offer as compared to any strategic alternatives 
that may be available to the Company; nor does it address any legal, regulatory, tax or accounting 
matters. This opinion addresses only the fairness from a financial point of view, as of the date hereof, of 
the Offer Price proposed to be paid to the holders of the shares in BWG pursuant to the Offer. 
 

This letter and the opinion expressed herein are provided solely for the benefit of the Board of Directors 
of BWG in connection with and for the purposes of their consideration of the Offer and the Offer Price. 
This opinion is not intended to be relied upon or confer any rights or remedies upon, neither directly nor 
indirectly, any employee, creditor, shareholder or other equity holder of BWG or any other party. This 
opinion does not constitute a recommendation as to whether or not any holder of BWG shares should 
tender such shares in connection with the Offer. In addition, we are not expressing any opinion as to the 
prices at which the shares of BWG will trade at any time. Except for referring to the conclusion of the 
opinion as expressed below, this letter may not be reproduced, disseminated or quoted at any time and 
in any manner without our written consent. 

 

Our opinion is necessarily based upon economic, market and other conditions as they exist and can be 
evaluated on, and on the information made available to us as of, the date of this letter.   
 

Based upon and subject to the foregoing, it is our opinion that, as of the date hereof, the Offer Price is 
fair from a financial point of view to the shareholders of BWG.  

 

This letter shall be governed by and construed in accordance with Norwegian Law. 
 
 

Yours faithfully, 
for ABG SUNDAL COLLIER NORGE ASA 

 

/s/ ARILD A. ENGH     


