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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 att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, 
Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, 
Swaziland, USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande 
eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att 
ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver 
vad som krävs enligt svensk och dansk lag. 

 

PRESSMEDDELANDE, 21 december 2018 

Erbjudandet 

Den 26 november 2018 offentliggjorde Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem 
a.s.  ("Mabon") ett offentligt erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Agromino A/S 
("Agromino") att överlåta samtliga aktier och teckningsoptioner i Agromino till Mabon ("Erbjudandet") för 17 
kronor kontant per aktie och 0,0034 kronor kontant för varje teckningsoption. 

Fullföljandet av Erbjudandet 

Erbjudandets fullföljande villkorades endast av att Mabon skulle erhålla erforderliga tillstånd, godkännanden, 
beslut och andra åtgärder från konkurrensmyndigheter i Ukraina. Samtliga sådana tillstånd från relevanta 
myndigheter har nu erhållits. 
 
Det enda villkoret för Erbjudandets fullföljande är därmed uppfyllt och Mabon förklarar därför Erbjudandet 
ovillkorat och kommer att fullfölja Erbjudandet. 
 
Aktieägare i Agromino som redan har accepterat Erbjudandet är bundna av sin accept och har inte längre rätt 
att återkalla lämnad accept. Aktieägare som accepterar Erbjudandet under acceptperioden kommer också att 
vara bundna av, och kommer således inte ha rätt att återta, sin accept. 
 
Acceptperiod och redovisning av likvid 

Acceptperioden för Erbjudandet inleddes den 17 december 2018 och avslutas den 18 januari 2019. Redovisning 
av likvid komma att påbörjas omkring den 30 januari 2019. 

Rådgivare 

Stockholm Corporate Finance AB är finansiell rådgivare, Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB är juridisk 
rådgivare. 
För ytterligare information, kontakta:  

Om du har några frågor kontakta Mabon genom att skicka e-post till info@mabon.info eller genom att skriva till 
Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Prag, 
Republiken Tjeckien.   

 

Viktig information 



Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars 
deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker 
eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk eller dansk lag. 

Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller inom och får inte postas eller 
på annat sätt distribueras eller sändas till eller inom något land där distributionen eller Erbjudandet skulle 
förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det 
landet. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra 
förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla 
tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av 
värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning 
frånsäger sig Mabon allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet 
till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.  

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till Australien, 
Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore, 
Swaziland eller USA genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av 
mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Bermuda, Hong 
Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. 
Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former 
av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier eller teckningsoptioner kan inte överlåtas 
i enlighet med Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller 
hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya 
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta 
i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, 
Sydafrika, Swaziland eller USA. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan 
dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller 
sändas, inom eller till Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller 
har sin adress i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, 
Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som 
innehar förvaltarregistrerade aktier eller teckningsoptioner för personer i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle 
of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA får inte 
vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till 
sådana personer. Mabon kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet, inom eller till 
Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, 
Sydafrika, Swaziland eller USA.         

Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner 
är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of 
Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller av ombud, 
förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar 
instruktion inom eller ifrån Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya 
Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje 
person som innehar aktier eller teckningsoptioner och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att 
personen inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, 
Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA samt att de inte på 
icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att 
delta i Erbjudandet från Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, 
Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA.         

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och kommer att offentliggöras på engelska. 

 
 



Mabon declares the public cash offer to the 

shareholders and warrantholders in Agromino 

unconditional and completes the Offer 
CZ, December 21st, 2018 20:00 CET 
 

The Offer has not been submitted, and this press release may not be distributed, either directly or indirectly, in 
or to, and no notification forms will be accepted from or on behalf of shareholders in Australia, Bermuda, 
Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, 
Switzerland, or USA, or in any other country where the submission of the Offer, the distribution of this press 
release or the approval of the acceptance of the Offer would contravene applicable laws or regulations, or 
would require further offer documents to be drawn up or registration to be carried out or any other action to be 
taken over and above what is required under Swedish and Danish law. 

PRESS RELEASE, December 21st 2018 

The Offer 

On November 26th 2018, Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.  ("Mabon") announced 
a mandatory cash bid to the shareholders and warrantholders of Agromino A/S ("Agromino") to acquire the 
shares and warrants of Agromino that are not currently in Mabon’s possession ("The Offer") for a cash 
consideration of SEK 17 per share and SEK 0.0034 per warrant. 

Completion of the Offer 

Completion of the Offer was only subject to Mabon’s procurement of approvals and decisions, including 
competition clearance in Ukraine. All such approvals from relevant authorities have now been obtained. 

The only condition for completion of the Offer is thereby fulfilled and Mabon thus declares the Offer 
unconditional and will complete the Offer. 

Shareholders and warrantholders in Agromino who have already accepted the Offer are bound by their 
acceptances and are no longer entitled to withdraw any acceptances made. Shareholders and warrantholders 
who accept the Offer during the acceptance period will also be bound by, and will not be entitled to withdraw, 
their acceptance. 

Acceptance period and settlement date 

The acceptance period for the Offer began on December 17th 2018 and ends on January 18th 2019. Settlement 
expected to begin on or around January 30th 2019. 

Advisors 

Stockholm Corporate Finance act as financial advisors and Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB act as legal 
advisors. 

Information about the Offer  

If you have any questions, please contact Mabon by e-mail at info@mabon.info or by writing to Mabon 
investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Prag, Czech 
Republic.  

Important information 

In compliance with the conditions stipulated in this press release, the Offer is not directed at persons whose 
participation in the Offer requires any further offer document to be drawn up or registration to be carried out 
or any other action to be taken over and above what is required by Swedish and Danish law. 

This press release will not be published in or distributed to or into, and may not be posted or otherwise 
distributed or sent within or into, any country where the distribution or offer would require any such further 



actions to be taken or where it would contravene the laws or regulations of that country. Recipients of this 
press release (which includes but is not limited to administrators and other custodians of securities) who are 
subject to the law in such jurisdiction must familiarise themselves and comply with all applicable restrictions 
and requirements. Failure to do so may constitute a breach of the securities laws in such jurisdictions. As far as 
possible under applicable legislation, Mabon accepts no responsibility for breaches of such restrictions. Any 
attempt to accept the Offer as a consequence of a direct or indirect breach of such restrictions may be 
disregarded. 

The Offer has not been submitted, and will not be submitted, either directly or indirectly, within or to Australia, 
Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, 
Switzerland or USA by post or any other means of communication or aid, whether intergovernmental or for 
foreign trade, or by means of the national stock exchanges of Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of 
Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA. This includes, but 
is not limited to, fax, electronic mail, telex, telephone, the Internet or other forms of electronic transmission. 
The Offer cannot be accepted and neither shares nor warrants can be transferred in the Offer in any such way 
or by any such means of communication or aids within or from Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of 
Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA, or by persons 
based or residing in Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, 
Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA. Consequently, this press release or other 
documentation concerning the Offer, will and must not be posted, otherwise transmitted, distributed, 
forwarded or sent within Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, 
Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA, or to a person who is from, is based or resident in or 
has their address in Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, 
Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA. Banks, stockbrokers, brokers and other institutions that 
hold nominee shares or warrants for persons in Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, 
Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA may not forward this press 
release or other documents that have been received in connection with the Offer to such persons. Mabon will 
not make any payment attributable to the Offer to Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, 
Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA. 

Any attempt to accept the Offer as a consequence of a direct or indirect breach of these restrictions is invalid, 
and any attempt to accept a person based in Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, 
Malaysia, New Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA or a representative, 
administrator or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal who issues an instruction 
within or from Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, 
South Africa, Swaziland, Switzerland or USA is invalid and will not be accepted. All persons holding shares or 
warrants and participating in the Offer will provide certification that they are not from, based in or 
participating in the Offer from Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New 
Zealand, Singapore, South Africa, Swaziland, Switzerland or USA, and that they are not acting on a non-
discretionary basis on the instruction of a principal who is from, based in, or issues an order to participate in 
the Offer from, Australia, Bermuda, Canada, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, 
South Africa, Swaziland, Switzerland or USA. 

This press release has been published in Swedish and English. 

 


