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EVRY ASA – vedtak om avslag på søknad om strykning fra notering på Oslo Børs
1. Innledning
EVRY ASA («EVRY» eller «Selskapet») har i brev datert 21. mai 2015 søkt om strykning av Selskapets
aksjer fra notering på Oslo Børs. Grunnlaget for søknaden er vedtak fattet på ekstraordinær
generalforsamling den 23. mars 2015, der generalforsamlingen med støtte fra 88,29 % av de avgitte
stemmene vedtok å søke om strykning fra notering på Oslo Børs.
EVRY har vært notert på Oslo Børs siden 1999. Selskapet er ikke notert på annen markedsplass. EVRY er
et av Nordens ledende IT-konsern. EVRY har hovedkontor i Oslo, om lag 10 000 ansatte og en årlig
omsetning på nærmere 13 milliarder kroner.
2. Bakgrunn
EVRY har i løpet av første halvår 2015 vært gjenstand for et oppkjøp. Lyngen Bidco AS («Lyngen»)
fremmet i desember 2014 et frivillig tilbud. Lyngen er eid av Apax, et ledende private equity selskap. De
opererer globalt og har mer enn 30 års erfaring fra investeringsvirksomhet. Apax har vært rådgiver for
fond med over EUR 30 milliarder i forvaltet kapital. Fond som forvaltes av Apax investerer i selskaper på
tvers av fire globale sektorer; detaljhandel, helse, service næringer, samt teknologi og telekom. Apax har
investert mer enn EUR 1.0 milliard i oppkjøp innenfor IT-tjenester.
Gjennom det frivillige tilbudet ervervet Lyngen i midten av mars 2015 ca. 88 % av aksjene i EVRY. Samme
dag som Lyngen løfter forbeholdene under det frivillige tilbudet, innkalles det til ekstraordinære
generalforsamlinger i EVRY. Vedtakene som er foreslått er en konsekvens av at Selskapet er i ferd med å
få en ny hovedaksjonær. Ekstraordinære generalforsamlinger avholdes 23. mars. Lyngen fremmet
deretter pliktig tilbud i slutten av mars. Tilbudsperioden løp ut i begynnelsen av mai. Relativt liten andel
av aksjene ble kjøpt gjennom det pliktige tilbudet.
Nedenfor er hendelsesforløpet for oppkjøpet oppsummert:
-

27.08.2014. EVRY offentliggjør at de vurderer strategiske alternativer, herunder et salg av
selskapet. Børsmelding - EVRY vurderer strategiske muligheter

-

08.12.2014. EVRY offentliggjør at det er inngått en transaksjonsavtale med Lyngen Bidco om et
oppkjøp av aksjene i selskapet og at det skal fremsettes et frivillig tilbud. Det fremgår at
aksjonærer som representerer 73,85 % av aksjene har forhåndsakseptert tilbudet (Posten Norge
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og Telenor Business Partner og Folketrygdfondet). Børsmelding - Anbefalt kontantbud fra fond
forvaltet av Apax på 100% av aksjene i EVRY
-

16.12.2014. Lyngen offentliggjør frivillig tilbud. Gjennomføring av tilbudet er betinget av
oppfyllelse eller frafallelse av fastsatte betingelser, bla. 90 % akseptgrad og
konkurransegodkjennelser. Tilbudsprisen er NOK 16. Tilbudsdokument for frivillig tilbud datert
16.12.2014.

-

21.02.2015. Offentliggjøring av uttalelse om tilbudet fra SEB som uavhengig sakkyndig.
Børsmelding - EVRY: Anbefaling fra uavhengig sakkyndig

-

25.02.2015. Tilbudsperioden løper ut (etter fire forlengelser). Lyngen offentliggjør akseptgrad –
ca. 88 %. Børsmelding - Lyngen Bidco AS - preliminary result of the voluntary offer to acquire all
shares in EVRY ASA

-

02.03.2015. Lyngen offentliggjør frafallelse av betingelse om 90 % akseptgrad og at tilbudet vil bli
gjennomført. Børsmelding - Lyngen Bidco AS - Waiver of condition of minimum acceptance level
and settlement of the voluntary Offer.

-

02.03.2015. EVRY innkaller til to ekstraordinære generalforsamlinger, begge for den 23. mars.
Børsmelding - EVRY - Innkalling til to ekstraordinære generalforsamlinger. På den første
generalforsamlingen skal det velges nytt styre som skal nomineres av den nye
majoritetsaksjonæren. Den andre generalforsamlingen skal behandle forslag om utbytte og
strykning fra notering. Bakgrunnen for utbyttet er tilbakebetaling av et kortsiktig lån fra
majoritetsaksjonæren.

-

16.03.2015 – Lyngen gjennomfører det frivillige tilbudet og erverver ved det ca. 88 % av aksjene.
Børsmelding - Lyngen Bidco AS - Settlement of voluntary offer completed.

-

23.03.2015. To ekstraordinære generalforsamlinger som vedtar valg av nytt styre, utbytte og
strykning. Børsmelding - EVRY: Protokoll generalforsamling. Børsmelding - EVRY: Protokoll
generalforsamling.
-

24.03.2015 – Styret i EVRY utnevner ny CEO. Børsmelding - Björn Ivroth ny konsernsjef i EVRY.

-

27.03.2015. Lyngen fremmer pliktig tilbud. Tilbudsprisen er NOK 12,24. (Tilsvarer NOK 16 justert
for utbytte på NOK 3,76). Tilbudsdokument for pliktig tilbud datert 27.03.2015.

-

21.04.2015. Offentliggjøring av uttalelse om det pliktige tilbudet fra SEB som uavhengig
sakkyndig. Børsmelding - EVRY: Uavhengig uttalelse til obligatorisk tilbud

-

05.05.2015. Tilbudsperioden for det pliktige tilbudet løper ut (etter en forlengelse). Lyngen
offentliggjør foreløpig resultatet – aksepter tilsvarende 0,18 % av totalt antall aksjer (1,44 % av
de aksjene tilbudet omfattet). Børsmelding - Lyngen Bidco AS announces preliminary results of
mandatory offer for EVRY ASA.
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-

08.05.2015. Lyngen offentligjør endelig resultat av det pliktige tilbudet. Børsmelding - Lyngen
Bidco AS announces final results of mandatory offer for EVRY ASA.

-

21.05.2015. EVRY søker om strykning fra notering på Oslo Børs.

-

01.06.2015. EVRY offentliggjør endringer i konsernledelsen (ny CFO og fire nye
konserndirektører). Børsmelding - EVRY gjør endringer i konsernledelsen

Selskapet har i søknaden om strykning opplyst følgende hovedbegrunnelse for å søke om strykning av
selskapets aksjer:
- Selskapet er ikke lenger egnet for notering
- Selskapet har en stor aksjonær som eier 88 % av aksjene og stemmene. Det er ikke utsikt for
ytterligere spredning av aksjene.
- Generalforsamlingen har vedtatt å søke om strykning. Kun to aksjonærer stemte i mot forslaget.
Disse er institusjonelle aksjonærer som ikke har samme behov for notering som mindre
aksjonærer.
- Selskapet har ikke behov eller intensjon om bruk av notering for tilgang til kapital
- Det er begrenset likviditet i Selskapets aksjer noe som ytterligere reduserer behovet for notering
og som kan resultere i insuffisient prising hvor potensielt små handelsvolumer kan påvirke
aksjeprisen.
- Selskapet følges ikke av analytikere og er gjenstand for liten eller ingen interesse i
kapitalmarkedet.
- Aksjonærene er gitt en exit mulighet gjennom det frivillige tilbudet og det pliktige tilbudet som
Lyngen har gjennomført.
- Antall aksjonærer i selskapet er betydelig redusert sammenlignet med situasjonen før oppkjøpet.
3. Om resultatet på generalforsamlingen 27. mars 2007
Som følge av begrensningen i verdipapirhandelloven § 6-8, 5. ledd, kunne Lyngen kun stemme for inntil
1/3 av selskapets totale aksjer, bestemmelsen lyder: «Inntil tilbud fremsettes eller salg er gjennomført,
kan det for den del av aksjene som overstiger tilbudspliktgrensen, ikke utøves andre rettigheter i
selskapet enn retten til å heve utbytte for aksjene og til å utøve fortrinnsrett ved kapitalforhøyelse.» Slikt
pliktig tilbud ble fremmet av Lyngen 27. mars.
37,76 % av stemmeberettiget kapital var representert på generalforsamlingen, hvorav Lyngen da kunne
stemme for kun 33,33 %.
Følgende aksjonærer stemte for strykning.
•
•
•
•

Lyngen Bidco AS (89.112.993 aksjer)
Klas Forslund (1.527 aksjer)
Arvid Hefte (88 aksjer)
Dariush Massoumi (785 aksjer)

Følgende aksjonærer stemte mot forslaget om strykning:
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•
•

Polygon European Equity Opportunity (7.711.296 aksjer)
Blackwell Partners (4.105.807 aksjer)

Selskapet har redegjort for at andel stemmer for strykning ville vært 95,21 % hvis Lyngen kunne stemt
for alle sine aksjer.
4. Mottatt informasjon fra aksjonærer og Aksjonærforeningen
Børsen har mottatt korrespondanse fra Polygon Global Partners LLP:
- 20.03.2015 – Brev. Opplyser at Polygon Global Partners er aksjonær med 4,4 % eierandel,
kommentarer blant annet at styrevalg ikke er i samsvar med NUES anbefalingen og det
understrekes betydningen av at selskapet opprettholder noteringen for å sikre rettferdig
behandling av minoritetsaksjonærene.
- 27.03.2015 - Brev. Kommentarer blant annet vedrørende prisen i tilbudet, at det var betydelig
motstand mot strykning i generalforsamlingen, Apax sin opptreden, og det argumenteres mot
strykning av selskapet fra notering.
- 29.04.2015 – Brev. Opplyser at de har engasjert Computershare til å foreta undersøkelser blant
aksjonærene vedrørende deres syn på strykning fra notering. Det opplyses at av 1,212 EVRY
aksjonærer som ble stilt spørsmålet om strykning i perioden 16. – 28. april 2015, svarte 208,
hvorav 200 var imot strykning og 8 for. En bekreftelse fra Computershare på dette var vedlagt
brevet.
- 04.05.2015 - Epost. Det opplyses at totalt 273 aksjonærer har gitt respons til Computershare
hvorav 258 opponerer med strykning mens 15 er for.
- 26.05.2015 – Epost. Det opplyses at det er 650 minoritetsaksjonærer i selskapet, og at av disse
har 205 besvart Computershare, hvorav 201 er imot strykning. Det opplyses videre følgende: “It
is interesting to note that 72 other shareholders who had earlier indicated to Computershare
their opposition to the delisting then apparently elected to accept the mandatory offer (and did
so at a price below that at which EVRY shares are currently trading). Our agents have contacted
a significant number of shareholders who accepted the mandatory offer; two of the key reasons
for their decision to sell were (1) concern about the proposed delisting and (2) a mistaken belief
that a “mandatory” offer meant that they had a mandatory obligation to accept the offer. This
investor concern over the delisting reinforces our opposition to the delisting application – which
we understand has now been filed with the exchange. We hope that a number of these
shareholders will return to the register if the delisting does not proceed.”
Børsen er i tillegg kopimottaker av epost fra Aksjonærforeningen ved Bernt Bangstad til EVRY ved
styreleder Jo Lunder datert 20.05.2015. Eposten inneholder kopi av Aksjonærforeningens forespørsel til
EVRY datert 19. mai 2015, med spørsmål om feilaktig informasjon i innkalling til generalforsamling om
hvilken valgkomite som foreligger.
5. Rettslig utgangspunkt
Det følger av børsloven § 25 første ledd:
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«Regulert marked kan suspendere eller stryke et finansielt instrument hvis det ikke lenger tilfredsstiller
det regulerte markedets vilkår eller regler eller særlige grunner for øvrig tilsier det. Regulert marked kan
likevel ikke suspendere eller stryke et finansielt instrument hvis dette kan ventes å medføre vesentlig
ulempe for eierne av instrumentet eller markedets oppgaver og funksjon.»
Videre heter det i løpende forpliktelser pkt. 15.1 fjerde ledd:
«Selskapet kan søke børsen om at dets aksjer blir strøket fra kursnoteringen hvis generalforsamlingen har
besluttet dette med flertall som for vedtektsendringer. Børsen treffer vedtak om eventuell strykning.»
Når det gjelder det rettslige vurderingstemaet ved styrkning etter søknad fra notert selskap vises det til
Børsens redegjørelse i sak «24seven Technology Group ASA – avslag på søknad om strykning av
selskapets aksjer fra notering på Oslo Axess (vedtak av 21.03.2013)» (inntatt i Vedtak & Uttalelser 2013 s.
56) pkt. 4.2.1.
Bestemmelsen om strykning i børsloven § 25 første ledd er fra 2007. Som det fremkommer av Børsens
vedtak vedr. 24seven er praksis fra tiden før dette relevant.
Børsen har gjennom sin praksis gitt uttrykk for hvilke hensyn som er relevante ved vurderingen av om en
søknad om strykning skal tas til følge. Som utgangspunkt skal det foretas en skjønnsmessig avveining av
selskapets interesse – representert ved flertallets interesse i strykning – mot minoritetsaksjonærenes
interesse i fortsatt notering. Børsens praksis har vært streng i den forstand at hensynet til
minoritetsaksjonærene og de ulemper en strykning vil medføre for disse tradisjonelt har blitt tillagt
relativt mye vekt. Også hensynet til markedets integritet og tillit, har blitt tillagt vekt i vurderingen av om
en søknad om strykning skal etterkommes. I den sammenheng har manglende oppfyllelse av
noteringsvilkår blitt ansett som ett av flere relevante momenter i totalvurderingen når søknad om
strykning vurderes.
6. Børsens vurdering av søknaden om strykning
6.1 Selskapets interesse
Selskapets søknad om strykning har sitt grunnlag i generalforsamlingsvedtak fra 23. mars hvor 88,29 % av
stemmegivende aksjekapital stemte for å søke aksjene strøket fra Oslo Børs. På dette tidspunktet hadde
Lyngen, som følge av gjennomføring av det frivillige tilbudet 16. mars, utløst tilbudsplikt. Da det pliktige
tilbudet ikke var fremmet på tidspunkt for generalforsamling kunne Lyngen kun stemme for 1/3 av
selskapets totale aksjer. Lyngen ble berettiget til å stemme og utøve andre aksjonærrettigheter fra og
med 27. mars, da de fremmer det pliktige tilbudet til aksjonærene i EVRY. Hadde de kunnet stemme for
alle sine aksjer er det overveidende sannsynlig at andel stemmer for strykning i generalforsamlingen ville
utgjort 95,21 %.
Det fremgår at det kun var to aksjonærer som stemte mot strykning på generalforsamlingen, Polygon
European Equity Opportunity Master Fund and Blackwell Partners LLC. Dette antas å være profesjonelle
aktører som er godt skikket til å ivareta sine interesser. Det er ved tidligere strykesaker lagt noe vekt på
hvilken type aksjonærer som stemmer mot strykning.

5/9

Deltakelsen på generalforsamlingen var lav – 6 aksjonærer avga stemmer.
Selskapet viser til at det var svært få aksjonærer som deltok på generalforsamlingen og at kun de to
nevnte aksjonærene stemte mot. Dette skal indikere at det ikke er noen reell motstand mot strykning
blant minoritetsaksjonærene. EVRY poengterer at aksjonærene hadde blitt godt informert om forslaget
om strykning gjennom innkallingen og tilbudsdokumentet fra Lyngen.
Utfra den lave deltakelsen på generalforsamlingen er det vanskelig å konstatere hverken tydelig støtte
eller motstand blant minoritetsaksjonærene.
Når det gjelder innkallingen er det ikke gitt noen nærmere begrunnelse eller redegjørelse for
konsekvenser av evt. strykning. Bakgrunnen for forslaget er angitt slik i innkallingen pkt. 5:
“I forbindelse med at Tilbyderen erverver kvalifisert kontroll over Selskapet anser ikke Tilbyder Selskapet å
være egnet til å være listet på Oslo Børs. Tilbyder har derfor bedt om at Styret foreslår for den ekstraordinære
generalforsamlingen å vurdere et vedtak om å søke om strykning fra Oslo Børs.»
I tilbudsdokumentet for det frivillige tilbudet har Lyngen informert om følgende vedr. strykning:
«The Offeror intends to apply for a delisting of the EVRY Shares from Oslo Børs following completion of
the Offer.
A proposal to delist the EVRY Shares requires the approval of a majority of at least 2/3 at the general
meeting of the Company. Oslo Børs may reject an application to delist the EVRY Shares, or it may decide
on its own initiative to have the EVRY Shares delisted.»
Den aktivitet som er gjennomført via Computershare i etterkant av generalforsamlingen kan vanskelig
tillegges særlig vekt, da aksjonærer som ønsker å uttrykke sin støtte eller motstand om spørsmålet om
strykning må forventes å gjøre dette gjennom selskapets generalforsamling.
EVRY viser også til lav likviditet i aksjen. Selv om likviditeten er lav, er den ikke i noen særstilling
sammenlignet med andre selskaper notert på Oslo Børs. Lyngen eier 88 % av aksjene i selskapet. Per 19.
mai var 641 registrerte minoritetsaksjonærer i VPS, og 375 av disse har aksjer for en verdi over NOK
10.000. Selskapet oppfyller således ikke kravene til spredning og antall aksjeeiere i opptaksreglene, men
selskapet må anses å fortsatt ha en forholdsvis spredt eierstruktur. Markedsverdien av Selskapet er i dag
ca. NOK 4,1 milliarder. Selskapets markedsverdi ligger derved langt over minstekravet for notering på
Oslo Børs (NOK 300 millioner), og sammenholdt med den relativt spredde eierstrukturen bør det kunne
være like gode muligheter for likviditet i aksjen som mange andre selskaper notert på Oslo Børs. I
perioden 11.05.2015 til 11.06.2015 har det vært omsatt 90.075 aksjer til en samlet verdi av NOK
1.333.104. Volum vektet snittkurs for perioden (vwap) er NOK 14,79. Med unntak av noen minutter
enkelte dager har det kontinuerlig ligget ordrer (kjøper og selger ordre) i ordreboken som har dannet et
prisbilde for aksjen. Spread (differansen i ordreboken mellom beste kjøper og selger) har i perioden
hovedsakelig ligget rundt 0,6 kr eller lavere. Totalt har 15 medlemmer deltatt i gjennomføring av
handler. Høyeste og laveste kurs i perioden har vært henholdsvis NOK 15,50 og NOK 14,40. Volumet i
aksjen har et daglig gjennomsnitt på 4.094 aksjer tilsvarende NOK 60.595.
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For selskapets vedkommende vil en strykning kunne medføre at det blir vanskeligere å innhente ny
kapital. EVRY har imidlertid gitt uttrykk for at det ikke er ønskelig med videre notering, og at selskapets
finansieringsbehov kan løses uten gjennomføring av emisjoner over regulert marked.
Selskapet har vist til at aksjonærene er gitt en exit mulighet som svært mange og en stor andel valgt å
benytte. Lyngen ervervet gjennom de to tilbudene 88 % av aksjene. Selskapet opplyser at under
perioden for det frivillige tilbudet ble antallet registrerte aksjonærer redusert fra 3.444 til 1.255 og under
perioden for det pliktige fra 1.255 to 641. Av de 641 gjenværende, eier 375 investorer aksjer for samlet
verdi under NOK 10.000 (basert på kurs NOK 15 den 19. mai). Tilbudene ble anbefalt av SEB, som avga
uttalelse om tilbudet som uavhengig sakkyndig. Tilbyders rådgivere har gjennom tekstmeldinger til
mobiltelefoner, telefonsamtaler og brev søkt å gjøre aksjonærer oppmerksom på tilbudene.
Selskapet er ikke i brudd med andre opptakskrav enn kravene til fri flyt og spredning. Det er en rekke
selskaper notert på Oslo Børs og Oslo Axess som etter notering har endringer i eierstruktur som
medfører at disse opptakskravene ikke er oppfylt. Likviditeten i selskapet er lav, men den er ikke så lav at
dette i seg selv medfører at selskapet ikke er egnet for notering. Det foreligger ingen opplysninger som
tilsier at det foreligger vesentlig brudd på løpende forpliktelser eller forhold som skulle medføre at
selskapet ikke er i stand til å ivareta sine forpliktelser som er børsnotert selskap.
Børsen har innvilget strykning i tre saker med relativt lik prosentvis stemmefordeling for/mot strykning,
henholdsvis Kristiansand Dyrepark ASA 1 (85 % / 15 %), Fosen ASA 2 (87,6 % mot 12,4 %) og Norman ASA3
(87,57 % mot 12,43 %). I alle disse sakene var det imidlertid også andre forhold som tilsa strykning og
som ble tillagt vesentlig vekt, herunder at selskapet hadde gjennomgått store endringer som resulterte i
brudd på noteringsvilkår, fastlåst eierkonstellasjon, forutgående oppkjøpstilbud, fusjon betinget av
strykning mv. I børsstyrets sak vedrørende Kosmos AS 4 ble strykning derimot nektet til tross for at
selskapets generalforsamling hadde vedtatt å sende slik søknad med 88 % og mot 12 % av stemmene og
til tross for at selskapet var i brudd med opptakskrav. Samtlige tilstedeværende minoritetsaksjonærer
stemte der mot strykning. Selskapet hadde over 5.000 aksjonærer, hvorav 495 børsposteiere.
Som nevnt er det børsens vurdering at det i tilfeller hvor selskapet ikke kan vise til at selskapet har
gjennomgått endringer som resulterer i brudd på noteringsvilkår eller tilsvarende særlige
omstendigheter, skal mer til for å etterkomme søknad om strykning. Bakgrunnen for dette er at en
strykning her vil være mindre påregnelig for aksjonærer som har investert i selskapet. I slike tilfeller vil
det etter børsens vurdering være særlig viktig å se hen til minoritetsaksjonærenes interesse i fortsatt
notering.
6.2

Minoritetsaksjonæreners interesser

Ved en strykning vil aksjonærene i selskapet miste den beskyttelse som ligger i børs- og
verdipapirlovgivningen og tilsynet med dette. Allmennaksjelovens regler vil gi aksjonærene en viss
beskyttelse også utenfor børs, men denne er samlet sett svakere.

1
2
3
4

Vedtak
Vedtak
Vedtak
Vedtak

og
og
og
av

Uttalelser 2004 s. 63
Uttalelser 2008 s. 26
Uttalelser 2009 s. 46
30. april 1991
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Lyngen og Apax har kommunisert lite om sine planer for sin investering i EVRY. Det konstateres at styret i
EVRY ble byttet ut, og nominert av Lyngen, så raskt det lot seg gjøre. Det nye styret utnevnte dagen etter
ny konsernsjef. I juni ble det foretatt endringer i konsernledelsen (ansettelse av ny CFO og fire nye
konserndirektører). I en situasjon der det foretas endringer i selskapet initiert gjennom ny hovedeier vil
børs- og verdipapirlovgivningens regler om løpende og periodisk informasjonsplikt være av særlig nytte
for minoritetsaksjonærene.
Aksjonærene vil også miste det organiserte handelsapparat og gjennomlysning av handelen som
notering medfører. Strykning vil videre kunne medføre en ulempe for aksjonærene ved at det må
forventes likviditeten reduseres ytterligere.
Aksjonærer kan ha offentlige eller interne regler som forhindrer dem i å eie unoterte aksjer. Børsen har
ikke mottatt opplysninger som gir grunnlag for å mene at det er slike aksjonærer i Selskapet.
De to aksjonærene som stemmet mot forslaget om strykning, Polygon European Equity Opportunity
Master Fund and Blackwell Partners LLC, er institusjonelle investorer. Ca. 12 % av aksjene i EVRY eies av
andre enn Lyngen. Polygon European Equity Opportunity Master Fund eier og Blackwell Partners LLC eier
samlet omlag 6 % av aksjene. De øvrige 6 % er spredt på om lag 650 aksjonærer. Børsen har, i sakene om
strykning av Kristiansand Dyrepark ASA og Fosen ASA, uttalt at institusjonelle investorer bør være i bedre
stand til å gjøre sine rettigheter som minoritetsaksjonærer gjeldende også dersom selskapet skulle bli
strøket fra notering. Hensynet til de institusjonelle aksjonærene ble under henvisning til dette ikke tillagt
avgjørende vekt i de aktuelle sakene. Dette utgangspunktet kan imidlertid ikke innebære at det på
generelt grunnlag skal ses bort i fra den institusjonelle investorens interesse i fortsatt notering, selv om
hensynet til disse tillegges noe mer begrenset vekt enn for øvrige, mindre profesjonelle investorer.
Det er gjennomført et frivillig tilbud og et pliktig tilbud, og aksjonærene har således hatt en mulighet til å
få en exit fra sin investering i selskapet. Gjennom uttalelsene om tilbudene fra SEB, som uavhengig
sakkyndig, har aksjonærene fått tilgang til ekstern vurdering av tilbudet. Selskapets aksjonærer har full
anledning til å velge å avslå de fremsatt tilbudene, noe et betydelig antall aksjonærer har gjort.
EVRY har et betydelig antall aksjonærer. Per 19.05.2015 hadde selskapet totalt 651 registrerte
aksjonærer (inklusive forvalterkontoer). Av disse eier 266 aksjonærer aksjer for samlet verdi over NOK
10.000 (basert på kurs NOK 15 den 19. mai). Totalt utgjør verdien av aksjene som ikke er eid av Lyngen
om lag NOK 480 millioner. Både antallet aksjonærer i seg selv og antallet aksjonærer som har
investeringer av en viss størrelse, tilsier at EVRY ikke bør strykes fra notering. Situasjonen for et betydelig
antall småaksjonærer vil forverres dersom EVRY strykes fra notering. Hensynet til markedets tillit og
integritet tilsier også varsomhet i forhold til strykning når eierskapet er såpass spredt.
Basert på samlet vurdering av de grunner som taler for strykning opp mot minoritetsaksjonærenes
interesser, finner børsen ikke å kunne etterkomme søknaden om strykning. Det vises i den forbindelse
særlig til det relativt store antall aksjonærer i Selskapet som har valgt å ikke selge sine aksjer til Lyngen.
Interessene til disse vil bli best ivaretatt gjennom fortsatt notering. Det er sett hen til den andel av
aksjene som stemte mot forslaget om strykning (88,29 % av de avgitte stemmer for strykning, 95,21 %
dersom største aksjonær kunne stemme for alle sine aksjer). Strykning fra selskapets side kan ikke her
begrunnes i brudd på noteringsvilkår eller andre særlige omstendigheter.
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Etter børsens vurdering ville det ikke være forenelig med lovens kriterier for strykning, slik disse fremgår
av børsloven § 25, og børsens praksis i tilknytning til strykningsreglene og den skjønnsmessige vurdering
disse legger opp til, å etterkomme søknad om strykning i nærværende sak.
7. Vedtak
Søknad fra EVRY ASA om strykning av selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs avslås.
Vedtaket kan påklages til Børsklagenemnden, jf. børsloven § 40. Klagefristen er to uker, jf.
børsforskriften § 37.
Med vennlig hilsen
OSLO BØRS ASA

Øivind Amundsen
Direktør førstehåndsmarkedet og juridiske tjenester

Lars Jacob Braarud
Avdelingsleder notering
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