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1. SAMMENDRAG 

Styret i Global Infrastruktur I AS («Selskapet») og Selskapets forvalter Obligo Investment Management AS 

(«Obligo») har siden desember 2015 arbeidet for å gi aksjonærer som ønsker å avslutte hele eller deler av sin 

investering innenfor mandatets løpetid mulighet til dette. Nå tilbys aksjonærene å velge mellom to alternativer, 

enten å selge alle eller deler av sine aksjer i Selskapet eller å beholde aksjene og fortsette investeringen i 

infrastruktur. Dette aksjonærbrevet gir nærmere opplysninger om de to alternativene: 

Alternativ 1:  Selge alle eller deler av aksjene i Selskapet ved å akseptere Tilbudet. Aksjonærer som velger dette 

alternativet skal returnere vedlagte akseptformular 

Alternativ 2:  Beholde aksjene i Selskapet og fortsette investeringen i infrastruktur. Aksjonærer som velger dette 

alternativet skal ikke returnere vedlagte akseptformular, eller melde fra på annen måte 

Selskapet tilbyr («Tilbudet») aksjonærer som ønsker å realisere hele eller deler av sin aksjebeholdning («Selgere») 

å selge aksjer med tilbudsperiode fra den 11. april 2017 til den 5. mai 2017 (såkalt «erverv av egne aksjer»). Den 

eksakte prisen som tilbys Selgere vil fastsettes etter utløp av tilbudsperioden, under de forutsetninger som er 

beskrevet i avsnitt 9. Det er estimert at prisen ville blitt cirka 12,38 kroner per aksje dersom prisen hadde blitt 

fastsatt med valutakurser og øvrige balanseposter den 6. april 2017, og basert på øvrige forutsetninger som 

fremgår i dette aksjonærbrevet. Til sammenlikning er siste verdijustert egenkapital («VEK») basert på valutakurser 

samme dato og med forutsetninger som beskrevet i avsnitt 5 beregnet til 13,10 kroner per aksje. Den estimerte 

tilbudsprisen representerer således en verdi på 94,5 prosent av siste beregnede VEK.  

Alternativt kan aksjonærene velge å beholde aksjene i Selskapet og fortsette investeringen i infrastruktur.  

Aksjonærer som beholder aksjene vil ta del i Selskapets videre utvikling. Obligo har et positivt markedssyn også 

fremover for infrastrukturinvesteringer og Selskapets investeringer som beskrevet i avsnitt 6.  

Aksjonærene står fritt til å velge mellom de to alternativene, men det er viktig å bemerke at dette Tilbudet 

forventes å være den muligheten aksjonærene har for salg av sine aksjer innenfor Selskapets opprinnelige løpetid 

som er mot slutten av 2018. De som velger å ikke selge nå, må derfor være forberedt på å forlenge sin 

investeringshorisont med om lag to til tre år, alternativt selge sine aksjer gjennom annenhåndsmarkedet.  

I dette brevet gis informasjon som er relevant for beslutningsprosessen, og hele dokumentet bør gjennomgås og 

ses i sammenheng før det fattes beslutning. Nærmere informasjon om Selskapet, forvalter og overordnede 

fremtidsplaner er beskrevet i avsnittene 4 til 8. Ytterligere informasjon om Tilbudet er gitt i avsnitt 9. 

Skattemessige forhold og risikofaktorer fremgår av avsnitt 10 og 11. 

2. UTTALELSE FRA STYRET I SELSKAPET 

Styret har, i samarbeid Obligo, siden desember 2015 arbeidet for at aksjonærer som ønsker å avslutte hele eller 

deler av sin investering innenfor mandatets løpetid får mulighet til dette. Prisen i Tilbudet er basert på det beste 

tilbudet som ble oppnådd gjennom en omfattende auksjonsprosess gjennomført av Selskapets finansielle 

rådgiver. De prisene som er oppnådd underbygger fondsandelenes attraktivitet og det gode markedet for 

infrastrukturinvesteringer. Prisen i Tilbudet er høyere enn observerte priser i annenhåndsmarkedet, men noe 

lavere enn siste beregnede VEK.   

Aksjonærer som ønsker likviditet innenfor investeringsmandatets løpetid har nå mulighet til det. Aksjonærer som 

ønsker å fortsette sin investering og eksponering mot infrastrukturmarkedet har mulighet til det. Tilbudet er et 

resultat av en bred auksjonsprosess, og styret mener at Tilbudet representerer de beste verdiene som kan oppnås 

i dagens marked. Styret anbefaler således aksjonærer som ønsker å avslutte sin investering innenfor 

investeringsmandatets løpetid å akseptere Tilbudet.  For aksjonærer som fortsatt ønsker å være eksponert mot 

infrastrukturinvesteringer og som ønsker å forlenge sin investeringshorisont med om lag to til tre år, vil det være 

et alternativ å beholde sin investering i Selskapet. Hver enkelt aksjonær må selv fatte sin beslutning basert på egne 

vurderinger og egen økonomisk stilling. Dette aksjonærbrevet er gjennomgått av styret i Selskapet. 
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4. OVERORDNET INFORMASJON OM SELSKAPET GLOBAL INFRASTRUKTUR I AS 

Selskapet ble etablert i 2007 og eier sammen med det svenske søsterselskapet Global Infrastruktur I AB («GI AB») 

alle aksjene i investeringsselskapet Global Infrastruktur 2007 AS («GI 2007 AS»). Selskapet eier 55,2 prosent og GI 

AB eier 44,8 prosent av GI 2007 AS.  

Investeringsporteføljen i GI 2007 AS består av fem fondsinvesteringer med en rapportert verdi på 2,96 milliarder 

kroner i tillegg til en kontantbeholdning på 38 millioner kroner per 31. desember 2016. GI 2007 AS har videre en 

lånefasilitet hos en norsk bank på totalt 175 millioner kroner, og per 31. desember 2016 var fasiliteten benyttet 

med 40 millioner kroner. Selskapets investeringer har en god geografisk og bransjemessig spredning med 

underliggende investeringer i 19 land spredt over seks verdensdeler, og er eksponert mot blant annet flyplasser, 

havner, vannverk og avløp, strømproduksjon og distribusjon, sykehus, skoler og fengsel. Porteføljen av 

investeringer er dermed godt diversifisert. Risikoen i porteføljen reduseres også ved at investeringene forvaltes 

av ulike forvaltere i de underliggende fondene.  

I siste kvartalsrapport den 15. mars 2017 ble VEK beregnet til 12,86 kroner per aksje per 31. desember 2016. 

Selskapet har siden etablering utbetalt totalt 2,51 kroner per aksje, og basert på beregnet VEK hatt en positiv 

verdiutvikling på 58,2 prosent justert for reinvesterte utbetalinger. Denne verdiutviklingen forutsetter at 

aksjonærer realiserer sin investering til siste beregnede VEK. Til sammenlikning vil salg til den estimerte prisen per 

6. april 2017 på cirka 12,38 kroner per aksje som tilbys Selgere gi en positiv verdiutvikling siden etablering på 52,3 

prosent justert for reinvesterte utbetalinger.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. VESENTLIGE HENDELSER SIDEN SISTE KVARTALSRAPPORT DEN 15. MARS 2017 

I siste kvartalsrapport den 15. mars 2017 ble VEK beregnet til 12,86 kroner per aksje basert på valutakurser, 

oppdaterte rapporter fra underliggende forvaltere og øvrige balanseposter per 31. desember 2016 og justert for 

utbetalingen på 0,50 kroner per aksje i februar 2017. Dersom en legger til grunn valutakurser per 6. april 2017, og 

ellers uendrede forutsetninger siden siste kvartalsrapport, er VEK beregnet til 12,90 kroner per aksje. 

Valutakursutvikling har altså påvirket VEK positivt med 0,3 prosent fra 31. desember 2016 til 6. april 2017, på 

bakgrunn av at norske kroner har svekket seg mot underliggende valutaeksponering.  

I tillegg har Selskapet etter den 15. mars 2017 mottatt kvartalsrapport fra det underliggende fondet JPMorgan 

Asian Infrastructure & Related Resources Opportunity Fund som påvirker VEK positivt med 0,20 kroner per aksje i 

Selskapet. Økningen er utelukkende drevet av salget av Eco Management Korea som ble solgt til en vesentlig 

høyere pris enn siste verdivurdering. 

I sum påvirker dette VEK i Selskapet positivt med 1,9 prosent fra 12,86 til 13,10 kroner per aksje. 
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6. SELSKAPETS FREMTIDSUTSIKTER 

Parallelt med den strukturerte salgsprosessen har Obligo vurdert alternativer for å oppnå best mulig avkastning 

for aksjonærer som ønsker å beholde sin investering i Selskapet. For å gi aksjonærene et best mulig 

beslutningsgrunnlag vil dette avsnittet redegjøre for Selskapets overordnede strategi fremover for aksjonærer 

som ikke aksepterer Tilbudet. 

Obligo er av den oppfatning at det er betydelige potensielle merverdier i porteføljen. Samtidig forventes 

porteføljesalg og utdelinger å finne sted gjennom både 2017, 2018 og 2019 som vil muliggjøre betydelige løpende 

utbetalinger til aksjonærene i Selskapet frem til endelig avvikling. Det er planlagt eller iverksatt strategiske 

salgsprosesser på flere større selskaper i porteføljen over de nærmeste årene. Informasjon fra underliggende 

investeringer indikerer at hoveddelen av dagens portefølje forventes å være enten realisert, eller muliggjort 

realisert gjennom innløsningsmekanismer eller salg av andeler i løpet av de neste to til tre årene. For å tilrettelegge 

for best mulig avkastning for de som velger å ikke akseptere Tilbudet, kan derfor underliggende fond beholdes til 

mest mulig av de underliggende porteføljeinvesteringene realiseres enkeltvis.   

Obligo sine verdianslag  indikerer totale utbetalinger i intervallet 15 til 17 kroner per aksje i løpet av de neste to 

til tre årene for aksjonærer som ikke aksepterer Tilbudet. Dette indikerer en sluttverdi for de som ikke aksepterer 

Tilbudet som er cirka 3 til 5 kroner per aksje høyere enn prisen i Tilbudet. Dette anslaget er basert på en rekke 

forutsetninger og estimater, herunder diskusjoner med underliggende fondsforvaltere, og er beheftet med 

usikkerhet. Det vises i den forbindelse også til kapittel 11 (Risikofaktorer), og særskilt punkt 11.11 (Vurderingen 

av Selskapets fremtidsutsikter). For å ta del i en mulig meravkastning må man forvente å være investert i Selskapet 

i ytterligere to til tre år, se også punkt 11.4 (Mulig forlengelse av Selskapets levetid). 

Obligo har publisert en aksjonærpresentasjon som redegjør nærmere for hvordan Selskapet kan oppnå best mulig 

avkastning for aksjonærer som ønsker å beholde sin investering, og hvordan de potensielle merverdiene vil kunne 

utnyttes. Presentasjonen finnes tilgjengelig her www.obligoim.com/globalassets/investorpresentasjon.pdf 

Markedet for investeringer i infrastruktur har en positiv trend, og verdivurderingene av underliggende 

fondsinvesteringer kan være konservative. Selskapets to siste utbetalinger i oktober 2016 og februar 2017 var et 

resultat av salg av underliggende investeringer gjort til betydelig høyere priser enn siste verdivurderinger som lå 

til grunn for beregnet VEK per aksje. Spesielt Selskapets eksponering mot flyplasser forventes å kunne gi en 

betydelig merverdi ved fremtidig salg, kombinert med generell positiv trend i globale infrastrukturinvesteringer. 

Dagens investeringsmandat innebærer en avslutning av investeringen mot slutten av 2018. For de som velger ikke 

å akseptere Tilbudet planlegger Selskapet derfor å foreslå en forlengelse av investeringsmandatet med om lag to 

år for generalforsamlingen i 2018, med den hensikt å maksimere aksjonærenes verdier ved å avvente realisasjoner 

til underliggende portefølje selges eller er realisert på annen måte. Forvaltningshonorar vil være gjenstand for 

reforhandling i kombinasjon med forlengelse. 

7. OVERORDNET INFORMASJON OM SELSKAPETS FEM UNDERLIGGENDE FONDSINVESTERINGER 

Som beskrevet i avsnitt 4 består investeringsporteføljen til GI 2007 AS av fem fondsinvesteringer med en 
rapportert verdi på 2,96 milliarder kroner per 31. desember 2016. Selskapets investeringer har en god geografisk 
og bransjemessig spredning med underliggende investeringer i 19 land spredt over seks verdensdeler, og er 
eksponert mot blant annet flyplasser, havner, vannverk og avløp, strømproduksjon og distribusjon, sykehus, skoler 
og fengsel. Porteføljen av investeringer er dermed godt diversifisert. Dette avsnittet har til hensikt å gi en 
overordnet beskrivelse av disse fondsinvesteringene. 

Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3)  

 Levetid:    2018 +2 +2 år 

 Investeringsstrategi:  Kjerneinfrastruktur 

 Geografisk eksponering:  Europa 

 Antall porteføljeselskaper: 3 

 Realiserte porteføljeselskaper: 1 

 GI 2007 AS sin kommitering: 80 millioner EUR 

http://www.obligoim.com/globalassets/investorpresentasjon.pdf
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MEIF3 eier to hovedflyplasser og ett telekommunikasjonstårn. MEIF3 er GI 2007 AS sin største investering.  

Brussel flyplass (BRU), utgjør om lag halvparten av porteføljen til MEIF3, og 

har opplevd en kraftig vekst i både antallet passasjerer og flytrafikk de 

senere årene. Brussel flyplass er hovedflyplassen i Belgia, og en av de 

største i Europa med 21,8 millioner passasjerer i 2016. Flyplassen har et 

bredt rutenettverk til mer enn 200 destinasjoner rundt om i verden, og en 

diversifisert miks av cirka 80 flyselskaper. Nedgangen i antall passasjerer i 

2016 var en kortsiktig konsekvens av terrorangrepet i mars. Fra og med 

desember var antallet passasjerer tilbake til tidligere nivåer.  

København lufthavn (CPH) opplever en sterk trafikkutvikling drevet 

av vekst i samtlige kundesegmenter, hvor både innenlands, 

europeiske og internasjonale passasjernivåer øker betraktelig. CPH 

er en av de europeiske flyplassene med høyest andel av inntekter 

fra butikkhandel, og har opplevd betydelig vekst de seneste årene. 

København lufthavn ble i andre kvartal 2016 kåret til Europas mest 

effektive flyplass, og flyplassen med best utvalg av mat og drikke.   

Brussel og København flyplass er blant de tre største porteføljeselskapene i Selskapet, og representerer omlag 37 

prosent av verdiene i GI 2007 AS. Flyplasser har vist en svært positiv verdiutvikling de seneste årene. Det er iverksatt 

eller planlagt strategiske salgsprosesser på alle investeringene i MEIF3 de nærmeste årene. 

JPMorgan Infrastructure Investments Fund (JPMIIF)  

 Levetid:    Evigvarende (evergreen) med mekanisme for halvårlig innløsning av andeler 

 Investeringsstrategi:  Kjerneinfrastruktur 

 Geografisk eksponering:  Globalt, OECD 

 Antall porteføljeselskaper: 17 

 Realiserte porteføljeselskaper: 0 

 GI 2007 AS sin kommitering: 95 millioner USD 

JPMIIF har nylig foretatt tre nye investeringer. En av disse er i Infinis Group, en av Storbritannias 

største operatører av vindmølleparker med en samlet produksjon på 343 megawatt (MW) og 

ytterligere 63 MW under bygging. Investeringen forsterker JPMIIF sin posisjon innenfor 

fornybar energi, og fondet har nå investeringer med en total produksjon på cirka 3 200 MW. 

En annen investering er Värmevärden, som er den første til nå i Skandinavia. Värmevärden 

leverer fjernvarme til husholdninger, industribygg og næringslokaler. Virksomheten befinner 

seg i ti kommuner i midtre delen av Sverige. Värmevärden eier og drifter cirka 660 MW med 

fjernvarmekapasitet samt 17 fjernvarmenett. 

SteelRiver Infrastructure Fund North America LP (SteelRiver)  

 Levetid:    2020/2027 

 Investeringsstrategi:  Kjerneinfrastruktur 

 Geografisk eksponering:  Nord-Amerika 

 Antall porteføljeselskaper: 4 

 Realiserte porteføljeselskaper: 1 

 GI 2007 AS sin kommitering: 70 millioner USD 

GI 2007 AS eier flere lokale gassdistribusjonsnettverk i Nord-Amerika gjennom sin investeringsportefølje. Disse 

investeringene har hatt en sterk utvikling de siste årene som følge av store skifergassfunn. Det største funnet til 

nå, Marcellus & Utica Shales, ligger rett ved ett av distribusjonsnettverkene til SteelRiver. Skifergassfunnene har 

økt tilbudssiden og resultert i nedgang i gasspriser, som igjen har ført til økt etterspørsel ved at mange 

amerikanske husholdninger bytter over fra tradisjonell olje og elektrisitet til gass. 
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Peoples Natural Gas (Peoples) er den største investeringen i SteelRiver, og det 

største porteføljeselskapet i GI 2007 AS med cirka 18 prosent. Peoples distribuerer 

naturgass til 700 000 kunder i Pennsylvania, West Virginia og Kentucky. Peoples 

kjøpte i januar 2017 Delta Natural Gas (Delta) og ekspanderer med det 

virksomhetsområdet ytterligere i Kentucky. Delta har 36 000 kunder og var 

børsnotert frem til oppkjøpet. Dette er den tredje tilleggsinvesteringen i Peoples. 

 

3i Barclays Integrated Infrastructure Fund (BIIF)  

 Levetid:    2023 +5 +5 år 

 Investeringsstrategi:  Offentlig privat samarbeid (OPS) 

 Geografisk eksponering:  Storbritannia og Frankrike 

 Antall porteføljeselskaper: 92 

 Realiserte porteføljeselskaper: 0 

 GI 2007 AS sin kommitering: 25 millioner GBP 

BIIF har investert i 92 OPS-prosjekter hovedsakelig i Storbritannia fordelt på blant annet sykehus, skoler, fengsler, 

rettssaler og motorveier. Fondet karakteriseres av at offentlige myndigheter er kontraktsmotpart, med lange 

kontantstrømmer og lav nedsiderisiko.  

JPMorgan Asian Infrastructure & Related Resources Opportunity Fund (AIRRO)  

 Levetid:    2020 +1 +1 år 

 Investeringsstrategi:  Opportunistisk 

 Geografisk eksponering:  Asia 

 Antall porteføljeselskaper: 5 

 Realiserte porteføljeselskaper: 3 

 GI 2007 AS sin kommitering: 40 millioner USD 

AIRRO er et fond som ikke betaler løpende utbytter til sine investorer, men 

ligner mer på et typisk private equity-fond der all avkastning kommer fra 

porteføljesalg (exits). Fondet har til nå solgt tre investeringer, hvorav den 

siste i januar 2017 ved Eco Management Korea (EMK) som ble solgt til det 

dobbelte av siste rapporterte verdi. 

Fondet er i avviklingsfase og det forventes at den resterende 

investeringsporteføljen selges i løpet av de kommende årene. 

8. SELSKAPETS FORVALTER 

Obligo er en internasjonal forvalter med en etablert institusjonell investorplattform og hovedfokus på 

investeringer og forvaltning av eiendom i Norden, samt investeringer innenfor infrastruktur, private equity og 

shipping. Obligo forvaltet per Q4-2016 verdier for cirka 20 milliarder kroner fordelt på cirka 20 

investeringsselskaper. Per Q4-2016 forvaltet Obligo eiendomsselskaper med cirka 10 milliarder kroner i 

eiendomsverdier, og investeringsselskaper innen shipping, private equity og infrastruktur med total 

porteføljeverdi på cirka 10 milliarder kroner. 

Obligo ledes av et team med lang erfaring innen kapitalforvaltning, prosjektfinansiering, strukturering, analyse, 

corporate finance, investorkontakt og risikostyring. Virksomheten og forvaltningsteamet er basert på utkjøp og 

videreføring av virksomhet og forvaltningsteamene fra ABG Sundal & Collier, Swedbank First Securities og RS 

Platou. Obligo har cirka 40 ansatte med hovedkontor i Oslo, i tillegg til kontorer i Stockholm og New York. Obligo 

er 100 % eid av Obligo Holding AS, som igjen er kontrollert av Blackstone Real Estate Funds og ledende ansatte. 

Blackstone Real Estate Funds er forvaltet av amerikanske Blackstone, et av verdens største investeringsselskaper. 

Blackstone er børsnotert i USA. 
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9. TILBUDET OM Å SELGE AKSJER 

9.1 Bakgrunn 

Styret i Selskapet besluttet i oktober 2016 å engasjere Campbell Lutyens & Co («CL») som uavhengig finansiell 

rådgiver, med mål om å sikre best mulig pris ved fremtidig salg av Selskapets underliggende fondsandeler.  

Oppgjøret fra salg av underliggende fondsandeler vil tilføre Selskapet likviditet som gjennom Tilbudet benyttes til 

å tilby aksjonærene i Selskapet salg av hele eller deler av sin aksjebeholdning. Hver enkelt aksjonær står fritt til å 

velge om man vil benytte seg av dette Tilbudet.  

I november 2016 igangsatte CL en omfattende strukturert salgsprosess mot potensielle investorer. Totalt 24 

anerkjente investorer ble invitert i budprosessen, 16 investorer signerte konfidensialitetserklæring, og 11 av disse 

ga indikative bud på Selskapets underliggende fondsandeler. De indikative budene ble presentert for styret i 

Selskapet den 19. januar 2017, og ble behandlet av styret og CL med sikte på å gjennomføre en utvidet budprosess 

for utvalgte investorer med de høyeste og beste indikative budene. Utvalget ble godkjent av styret, og disse 

gjennomførte en utvidet gjennomgang (due-diligence) av Selskapets underliggende fond, og de utvalgte 

investorene ga deretter sine beste og endelige bud den 22. februar 2017. Styret har gjennomgått de mottatte 

budene i samråd med CL, herunder vurdert en rekke faktorer som pris, finansiering, forbehold og 

gjennomføringsrisiko, og har akseptert budet som etter styret og CL’s vurdering fremstod som det høyeste og 

beste. Styret i GI 2007 AS inngikk på vegne av Selskapet en bindende avtale («Salgsavtalen») med vinneren av 

auksjonsprosessen den 7. april 2017. Salgsavtalen innebærer at det vil bli solgt en andel av Selskapets 

underliggende fondsandeler som tilsvarer andelen av Selskapets aksjer som selges gjennom Tilbudet. 

Aksjonærene i det svenske søsterselskapet GI AB vil motta et tilsvarende tilbud om å selge hele eller deler av sin 

aksjebeholdning i samme periode som aksjonærene i Selskapet. Eierbrøken i GI 2007 AS vil ved gjennomføring av 

Tilbudet bli justert etter antall aksjer som ønskes solgt fra henholdsvis Selskapet og GI AB, da likviditeten som 

benyttes til å erverve egne aksjer tilføres Selskapet og GI AB fra GI 2007 AS.  

9.2 Kjøperen 

Kjøperen av de underliggende fondsandelene som selges for å frigjøre likviditet til å gjennomføre Tilbudet vil være 

et nyetablert selskap kontrollert av Strategic Partners Fund Solutions Advisors L.P, et fond forvaltet av Strategic 

Partners, som er tilknyttet Blackstone Group («Kjøperen»). Kjøperen har gjennom Salgsavtalen forpliktet seg til å 

kjøpe underliggende fondsandeler for et beløp minimum tilsvarende det totale oppgjøret for erverv av egne aksjer 

i Selskapet og GI AB, og vil erverve fondsandeler pro rata fra GI 2007 AS tilsvarende dagens eierbrøk i 

underliggende fond. Kjøperen har gjennomført due-diligence av de underliggende fondene, innhentet alle interne 

godkjennelser for gjennomføring av transaksjonen og har ikke forbehold om finansiering. Kjøperen er en stor 

global aktør og oppgjørsrisikoen vurderes som lav.  

Kjøperen ga bud både med og uten fremtidig forvalteroppdrag til Obligo for fondsandelene som selges. Styret i 

Selskapet valgte å akseptere det høyeste budet, som var uten forvalteroppdrag til Obligo. Selv om Obligo ikke har 

rett til fortsatt forvaltning av porteføljen, kan det ikke utelukkes at Obligo og Kjøperen likevel inngår et samarbeid 

på et senere tidspunkt. Dette vil ikke påvirke prisen i Tilbudet. 

Obligo vil fortsatt være forvalter for Selskapet og de fondsandelene som ikke selges til Kjøperen, i tråd med 

Selskapets investeringsmandat.  

9.3 Nærmere om Tilbudet 

Aksjonærer i Selskapet har følgende alternativer: 

1. Selge deler av eller hele aksjebeholdningen i Selskapet gjennom Tilbudet 

2. Beholde sine aksjer i Selskapet 

Aksjene som selges gjennom Tilbudet vil fortrinnsvis bli kjøpt av Selskapet gjennom erverv av egne aksjer. 

Selskapet vil kunne kjøpe tilbake aksjer for inntil cirka 880 millioner kroner, ettersom dette er taket på Selskapets 
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utbyttekapasitet. Dersom akseptgraden i Tilbudet overstiger nevnte terskel, vil Selskapet gå veien om 

kapitalnedsettelse, avvikling eller annet for å gjennomføre innløsningen. Selskapet vil i så fall komme tilbake med 

nærmere informasjon om slik alternativ fremgangsmåte.  

Gjennomføring av Tilbudet er blant annet betinget av følgende vilkår: 

1. Vedtak på generalforsamling som gir Selskapet fullmakt til å erverve egne aksjer. Dersom det er behov å 

kombinere tilbakekjøpet med en kapitalnedsettelse, forutsettes det at generalforsamlingen også vedtar 

slik nedsettelse 

2. Vedtak på generalforsamling i søsterselskapet GI AB for å godkjenne innløsning av aksjer 

3. Gjennomføring av Salgsavtalen, herunder at GI 2007 AS mottar fullt oppgjør fra Kjøperen 

4. Det forutsettes at hvert enkelt underliggende fond aksepterer at Kjøperen kan erverve fondsandelene 

Aksepter av dette Tilbudet er bindende for Selgeren. Aksepter kan ikke tilbakekalles med mindre Selskapet 

samtykker til dette. 

9.4 Pris ved aksept av Tilbudet 

Prisen i Tilbudet er estimert til cirka 12,38 kroner per aksje, dersom prisen hadde blitt fastsatt med valutakurser 

og øvrige balanseposter den 6. april 2017. Prisen er kun et estimat, og endelig pris vil fastsettes etter utløp av 

tilbudsperioden. Selgere aksepterer således å selge aksjer til ukjent pris, men med kjente parametere for 

fastsettelse av pris som angitt under. Med unntak av justering for endring i valuta forventes det ingen store avvik 

i den estimerte prisen per aksje.  

Den endelige salgsprisen per aksje fastsettes etter modellen Selskapet benytter for beregning av kvartalsvis VEK, 

men med følgende justeringer: 

 Verdien av de underliggende fondsandelene skal tilsvare det beløp GI 2007 AS mottar fra Kjøperen ved salget 

av fondsandelene. Det er fremforhandlet at Kjøperen skal betale i lokal valuta en pris tilsvarende 99,5 prosent 

av VEK per 30. september 2016 av Selskapets underliggende fondsandeler (dette tilsvarer cirka 97 prosent av 

siste VEK per 31. desember 2016 av underliggende fond). Kjøpesummen kan endres, for eksempel på grunn 

av krav under kjøpekontrakten med Kjøperen, dog slik at garantikrav er forsikret som beskrevet i avsnitt 9.5 

 Valutakurser i punktene over omregnes til norske kroner når akseptgraden for Tilbudet er beregnet, og 

Kjøperen påtar seg deretter valutarisikoen frem til oppgjør har funnet sted. Det forventes at valutarisikoen 

kan overføres Kjøperen første halvdel av mai 2017. Per 6. april 2017 var de underliggende fondene nominert 

45,8 prosent i euro, 47,5 prosent i amerikanske dollar og 6,6 prosent i britiske pund 

 Fradrag for kostnader for å gjennomføre salget av fondsandelene og Tilbudet basert på beste kostnadsestimat 

ved fastsettelse av salgsprisen etter utløp av tilbudsperioden. Estimat på slike kostnader, basert på 50 prosent 

akseptgrad i Tilbudet, er hensyntatt i den estimerte prisen per 6. april 2017 som angitt under 

Basert på 50 prosent akseptgrad er det estimert at Selskapet direkte eller indirekte gjennom GI 2007 AS vil bli 

belastet kostnader som angitt nedenfor. Disse kostnadene er fratrukket prisen som tilbys Selgere som beskrevet 

over, for at gjennomføringen av Tilbudet ikke skal gi en utvannende effekt for aksjonærer som ønsker å beholde 

deler av eller hele sin aksjebeholdning.  

 Honorar til CL    Cirka 8,5 MNOK 

 Juridiske kostnader   Cirka 2,3 MNOK 

 Garantiforsikring   Cirka 1,3 MNOK 

 Oppgjørsagent og VPS   Cirka 0,6 MNOK 

 Transaksjonskostnader  Cirka 0,3 MNOK 

 Porto- og trykkerikostnader  Cirka 0,1 MNOK 
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Obligo vil ikke belaste Selskapet for transaksjonskostnader, eller motta annet honorar i forbindelse med Tilbudet. 

Det vil bli belastet forvaltningshonorar av fondsandelene som selges frem til 30. september 2017 i tråd med 

Selskapets investeringsmandat og gjeldende avtaler med Obligo. 

9.5 Oppgjør 

Oppgjøret godskrives bankkontoen som er registrert som utbyttekonto for den VPS-kontoen aksjene i Selskapet 

oppbevares, som angitt i akseptformularet. 

Det er den enkelte Selgers ansvar at aksjene selges fri for heftelser, og Selgere som har pantsatt sin VPS-konto må 

sørge for at panthaver samtykker til salg ved å signere akseptformularet. Det er også den enkelte Selgers ansvar 

at aksjer som aksepteres solgt finnes tilgjengelig på VPS-kontoen oppgitt i akseptformularet frem til oppgjøret har 

funnet sted. Selgere som oppbevarer sine aksjer på flere VPS-konti må signere og returnere ett akseptformular 

per VPS-konto. 

Kjøperen har tegnet forsikring av garantiene under Salgsavtalen. GI 2007 AS planlegger derfor ikke å holde tilbake 

beløp for dekning av eventuelle garantikrav under Salgsavtalen.  

Selskapet har engasjert Nordea Bank AB (publ), filial i Norge («Nordea») som oppgjørsagent. Dette innebærer at 

Selgere returnerer akseptformularet direkte til Nordea. Andre henvendelser vedrørende oppgjør og aksept av 

Tilbudet rettes også til Nordea, kontaktinformasjon til Nordea er angitt i akseptformularet. 

9.6 Fullmakter 

Aksjonærer som aksepterer Tilbudet vil i akseptformularet avgi enkelte fullmakter. Fullmaktene knytter seg til 

gjennomføringen av transaksjonen, herunder fullmakt til å gjennomføre oppgjøret, fullmakt til å sperre aksjene i 

VPS etter mottatt aksept og fullmakt til å møte og stemme på aksjonærens vegne på generalforsamlinger for 

vedtakelse av en fullmakt til styret for erverv av egne aksjer og eventuelt en kapitalnedsettelse.  

9.7 Tidsplan 

 Akseptformularet fra Selgere må være Nordea i hende senest den 5. mai 2017 kl. 16:00 

 Det vil så snart som praktisk mulig etter utløp av tilbudsperioden bli innkalt til generalforsamling for å vedta 

Selskapets erverv av egne aksjer  

 Den endelige salgsprisen vil fastsettes så snart som praktisk mulig etter at akseptgraden for Tilbudet er 

beregnet og Kjøperen har overtatt valutarisikoen for de underliggende fondsandelene som selges 

 Forutsatt at alle betingelser for å gjennomføre transaksjonen er oppfylt er det avtalt oppgjør fra Kjøperen 

forventningsvis i juli 2017 og senest den 31. oktober 2017  

 Selgere vil motta kontant oppgjør så snart som praktisk mulig etter at Selskapet har mottatt fullt oppgjør fra 

Kjøperen 

Selskapet forbeholder seg retten til å forlenge akseptfristen i Tilbudet.  Selskapet kan ved saklig grunn også 

beslutte å utsette oppgjøret av vederlaget. Samtlige aksjonærer vil motta innkalling til generalforsamlingen som 

behandler forslaget om å erverve egne aksjer og/eller nedsette kapitalen, og aksjonærene som møter kan stemme 

over forslaget eller gi særlig fullmakt med stemmeinstruks. De som har godkjent Tilbudet vil gjennom 

akseptformularet forplikte seg til å stemme for forslaget om tilbakekjøp/kapitalnedsettelse. I tillegg vil fullmakten 

i aksjonæravtalen bli benyttet til å representere de aksjonærene som ikke møter og som er tilknyttet 

aksjonæravtalen og fullmakten vil benyttes til å stemme for forslaget om tilbakekjøp av aksjer.  

9.8 Ansvar gjennom Salgsavtalen 

GI 2007 AS vil gjennom Salgsavtalen avgi enkelte forpliktelser utover forsikrede garantier. Det er derfor en risiko 

for at Kjøperen kan fremme krav mot GI 2007 AS som ikke er dekket av forsikringen. Ettersom Salgsavtalen formelt 

sett er inngått av GI 2007 AS, vil et eventuelt krav måtte dekkes av GI 2007 AS. Dermed vil de som er aksjonærer i 

Selskapet på tidspunktet kravet fremmes som et utgangspunkt bli skadelidende. 
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10. SKATTEMESSIGE FORHOLD  

Det følgende sammendraget av norske skattemessige konsekvenser tar utgangspunkt i gjeldende regler og 

forskrifter på datoen for dette brevet. De gjeldende regler og forskrifter kan bli endret, og de skattemessige 

konsekvenser vil være avhengige av den enkelte investors situasjon. Sammendraget er kun ment å gi generelle 

retningslinjer og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning. Aksjonærene oppfordres til å konsultere sine 

egne skatterådgivere for å vurdere særlige skattemessige konsekvenser og eventuell stedlig eller utenlandsk 

skattelovgivnings anvendelse eller virkning for dem, herunder eventuelle endringer i gjeldende skattelovgivning. 

Sammendraget omfatter ikke skatteposisjonen til Selskapet eller underliggende strukturer. 

10.1 Aksjonærer som beholder investeringen i Selskapet 

Aksjonærer som beholder investeringen i Selskapet vil ikke realisere sine aksjer, og dermed heller ikke påføres 

realisasjonsbeskatning på sin hånd. Eventuell realisasjonsbeskatning for gevinster, eller fradrag for tap, vil utsettes 

til senere realisasjon.  

10.2 Aksjonærer som aksepterer Tilbudet  

Aksjesalget er en skattebegivenhet for de som aksepterer Tilbudet. Selgere skal innberette realisasjonen for 

ligningsåret 2017, forutsatt at oppgjøret til Selgere finner sted i 2017. Verdipapirsentralen (VPS) rapporterer 

realisasjonen til ligningsmyndighetene slik at gevinst/tap skal fremgå i Selgeres forhåndsutfylte selvangivelse. 

Skatteetaten sender årsoppgave til Selgere i mars 2018 basert på opplysninger fra VPS, slik at det forhåndsutfylte 

beløpet kan kontrolleres av Selgere. 

For personlige aksjonærer skattemessig bosatt i Norge medfører realisasjon av aksjer skatteplikt for eventuell 

gevinst og fradragsrett for eventuelt tap. Gevinst eller tap medtas ved beregning av alminnelig inntekt, og 

eventuell gevinst skattlegges med en skattesats på 29,76 prosent. Gevinst er skattepliktig og tap fradragsberettiget 

uavhengig av den personlige aksjonærens eiertid og hvor mange aksjer som selges. Skattepliktig gevinst eller 

fradragsberettiget tap vil i utgangspunktet tilsvare vederlaget ved realisasjon fratrukket aksjens inngangsverdi.  

Personlige aksjonærer vil ha krav på fradrag for eventuelt ubenyttet skjerming ved beregningen av skattepliktig 

gevinst. Dersom aksjonæren har ervervet aksjene på forskjellige tidspunkt, vil de aksjene som først ble ervervet 

ansett realisert først («først inn først ut»).  

Selskapsaksjonærer (aksjeselskaper) er i alminnelighet fritatt for skatt på gevinst på aksjer i henhold til 

fritaksmetoden. For utenlandske aksjonærer som ikke er skattemessig bosatt i Norge vil eventuell beskatning av 

gevinst på aksjene reguleres av hjemstatens skattelovgivning. 

11. RISIKOFAKTORER  

11.1 Innledning 

Det er knyttet risikofaktorer til en beslutning om å beholde aksjene. Aksjenes verdi kan så vel øke som minske. En 

aksjonær kan således tape hele eller deler av sin investering ved å beholde aksjene i Selskapet, samtidig som en 

aksjonær kan gå glipp av en mulig høyere gevinst ved å akseptere Tilbudet og selge aksjene.  

Nedenfor omtales enkelte risikofaktorer. For en nærmere beskrivelse av relevante risikofaktorer vises det til 

prospektet utarbeidet av Selskapet i forbindelse med emisjonene i Selskapet. Prospektet fra Selskapets første 

emisjon er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. 

11.2 Risiko knyttet til infrastrukturmarkedet  

Regulatorisk og juridisk risiko  

Mange, om ikke alle, av Selskapets investeringer er i eiendeler som er underlagt en eller annen form for vesentlig 

myndighetsregulering. I tillegg vil driften av disse ofte være avhengig av offentlig tildelte lisenser, tillatelser, lease 

eller andre kontraktuelle overenskommelser eller forpliktelser med det offentlige, og kan derfor resultere i 

uoverenskommelser knyttet til tolkning og rettsgyldigheten av disse. Skulle Selskapet eller selskaper i 
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underliggende fond ikke oppfylle alle krav fra respektive lokale myndigheter kan dette medføre monetære 

straffer, og/eller tap av rettigheter til å operere. Dette vil kunne ha vesentlig betydning for verdien av Selskapet, 

utbyttekapasiteten og avkastningen i Selskapet. I tillegg er offentlige myndigheter regelmessig avtalemotpart ved 

infrastrukturinvesteringer. Følgelig kan det foreligge eller bli etablert kontrakt- eller lovmessige tiltak som 

begrenser muligheten for å utvikle porteføljen eller optimalisere avkastning. Driften av myndighetsregulerte 

infrastrukturobjekter vil ofte være underlagt prisrestriksjoner for tjenester som er utført eller for varer som har 

blitt produsert. Dette kan ha betydning for avkastningen som investeringene kan generere.  

Selskapet har gjennom GI 2007 AS forpliktet seg gjennom en rekke avtaler. Avtalene er ofte kompliserte, kan gå 

over landegrensene og kan være underlagt fremmed lovgivning. Tilsvarende kan gjelde for avtaler inngått av 

underliggende fond i forbindelse med infrastrukturinvesteringer. Det samlede kontraktsregimet er derfor 

komplekst og omfattende, og utøvelse av regelverket representerer i seg selv en risiko. Hvis Selskapet eller 

underliggende fond ikke lykkes i å kvalitetssikre og forstå slike avtaler kan det medføre fare for tap for Selskapet.  

Internasjonal risiko  

Det kan ikke garanteres for at suverene staters myndigheter ikke vil utøve sin myndighet ved å lage nye eller endre 

eksisterende lover/forskrifter, endrer reguleringsplaner eller tillatelser på en måte som vesentlig forandrer eller 

påvirker verdien av og lønnsomheten, eller pålegge nye eller endre tolkningen av eksisterende skatter og avgifter. 

De ulike staters opptreden kan derfor påvirke verdien av Selskapet.  

 

11.3 Likviditet i investeringen  

Å beholde aksjer i Selskapet er et langsiktig valg. Aksjene i Selskapet er registrert i VPS, men de er ikke planlagt 

børsnotert. Markedet for salg av aksjer i Selskapet vil trolig være begrenset. Det er enkelte rådgivere i markedet 

som bistår kunder som ønsker å selge sine aksjer, men det gis ingen garanti for at det er mulig å finne kjøpere eller 

til hvilken pris et eventuelt salg kan skje. Tilsvarende vil det trolig være begrenset likviditet for realisasjon av GI 

2007 AS sine andeler i underliggende fond. 

11.4 Mulig forlengelse av Selskapets levetid  

Dagens investeringsmandat innebærer en avslutning av investeringen mot slutten av 2018. Selskapet vurderer 

imidlertid å foreslå for generalforsamlingen i 2018 en forlengelse av investeringsmandatet med om lag to år. 

Hensikten med en forlengelse, slik det ser ut i dag, vil være å maksimere de gjenværende aksjonærenes verdier 

ved å avvente realisasjoner til underliggende porteføljeselskaper selges,  og en forlengelse kan bli lengre avhengig 

av blant annet markedsforholdene og muligheten til å realisere underliggende investeringer. Aksjonærer som 

fortsetter investeringen i Selskapet må således være forberedt på at Selskapets levetid kan bli foreslått forlenget, 

at forlengelse kan skje én eller flere ganger, og at et flertall av aksjonærene vedtar slik forlengelse. Samtidig gis 

det ingen garanti for at et forslag om forlengelse vil bli fremmet, eller at et eventuelt forslag får tilstrekkelig flertall 

og blir vedtatt. Det er derfor usikkert knyttet til tidspunktet aksjonærene får realisert investeringen i Selskapet. 

Aksjonærer som har behov for likviditet, eller som ikke ønsker å fortsette investeringen med en mulig forlenget 

levetid, bør vurdere å akseptere Tilbudet.  

11.5 Utbetalinger fra Selskapet  

Tidspunktet for eventuelle utbetalinger fra Selskapet er i stor grad avhengig av tidspunktet Selskapet mottar 

utbetalinger fra underliggende fond, og er derfor uforutsigbart. Det er ingen garanti for og når Selskapet mottar 

utbytte eller kan utbetale kapital til aksjonærene i Selskapet. I den forbindelse påpekes også at Selskapet gjennom 

GI 2007 AS er én av flere investorer i underliggende fond. Selskapet kan, som minoritetseier i underliggende fond, 

ikke alene beslutte tidspunkt for realisasjon eller drift av underliggende fond. Selskapet er derfor avhengig av 

andre for å oppnå ønsket avkastning og likviditet. 

Som et alternativt til å avvente utbetalinger fra underliggende fond, kan GI 2007 AS søke å selge (eller innløse, 

hvis mulig) andelene i underliggende fond. Det gis ingen garanti for om det er mulig, hvor lang tid det tar og hvilken 

verdi Selskapet oppnår ved en slik realisasjon.  
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11.6 Ikke planer om liknende fremtidige likviditetsmuligheter  

Selskapet har som opplyst i dette brevet arbeidet for å gi aksjonærene en mulighet til å realisere aksjene i 

Selskapet innenfor utløpet av investeringsmandatets levetid mot slutten av 2018. Prosessen har vært både 

omfattende og ressurskrevende. Selskapet planlegger ikke å igangsette liknende fremtidige prosesser i 2017 eller 

2018, samtidig som det ikke kan utelukkes at tredjeparter i fremtiden kan fremme nye bud på Selskapet.  

11.7 Verdien av Selskapet og aksjene 

Verdien av Selskapet (og aksjene i Selskapet) er i hovedsak avhengig av verdien av underliggende fond. Verdien av 

de underliggende fond er igjen påvirket av verdien av enkeltinvesteringene i infrastruktur.  

Selskapet mottar fra underliggende fond estimater over antatt verdi for investeringene. Selskapet legger i 

utgangspunktet estimatene til grunn, uten selv å vurdere disse. De mottatte estimatene kan være forbundet med 

stor usikkerhet, blant annet fordi likviditeten i de underliggende infrastrukturinvesteringene kan være begrenset 

eller fraværende, eller markedet kan ha ulikt syn på verdsettelsen. Det kan også være noe tidsforskjell mellom 

tidspunktet underliggende fond utarbeidet estimatet og tidspunktet Selskapet mottar rapporteringen. I tillegg kan 

det være kostnader knyttet til driften (herunder avvikling og salg av investeringer), skattemessige forhold, 

honorarer eller annet som ikke er reflektert eller fullt ut dekket i estimatene. Det er følgelig en risiko for at 

rapporterte verdier på aksjene i Selskapet ikke korrekt angir aksjenes faktiske markedsverdi eller den avkastningen 

investorene oppnår. 

11.8 Kapitalbehov 

Selv om Selskapet ikke planlegger å hente inn ny kapital, er det en risiko for at Selskapet kan få behov for ytterligere 

kapital eller likviditet. Selskapet kan i så fall bli nødt til å realisere eksisterende investeringer, søke låneopptak, 

hente inn ny kapital eller gjøre annet for å bedre den finansielle situasjonen.  

Selv om man i dag kan vurdere markedsutsikter m.v. til i hovedsak å være positive eller til å ha en antatt trend, 

kan forutsetningene for en slik analyse raskt endre seg.  

11.9 Valutarisiko  

Fordi investeringene i hovedsak skjer utenfor Norge og i andre valutaer enn norske kroner, vil svingninger i 

valutakurser kunne påvirke verdien av aksjene i Selskapet.  

11.10 Risiko for interessekonflikter 

Nedenfor nevnes noen mulige interessekonflikter som gjør seg gjeldende i forbindelse med Tilbudet, ettersom 

disse utgjør risikofaktorer som aksjonærene bør vurdere i forbindelse med Tilbudet.  

GI 2007 AS har engasjert CL som en uavhengig salgsrådgiver for å bistå i salgsprosessen. I tillegg til å være en 

internasjonal og anerkjent finansiell rådgiver, er engasjementet av CL egnet til å dempe risikoen for potensielle 

interessekonflikter, idet CL ikke er part i transaksjonen, eller har eierinteresser i GI 2007 AS, Obligo eller andre 

involverte parter. Styret i GI 2007 AS og Obligo har høyt fokus på interessekonflikter, og har et bevisst og aktivt 

forhold til mulige interessekonflikter og har adressert dette i flere styremøter. Videre har aksjonærene i Selskapet 

blitt holdt løpende informert om den pågående prosessen.   

Både Kjøperen og Obligo er tilknyttet investeringsselskapet Blackstone Group. Det er således en tilknytning 

mellom Kjøperen og Selskapets forvalter og dermed grunnlag for en potensiell interessekonflikt mellom partene. 

Interessekonflikten har vært opplyst og kjent for Selskapets styre og CL.  

Videre kan et salg av underliggende fondsandeler påvirke det fremtidige forvaltningshonoraret Obligo mottar fra 

Selskapet. Obligo kan dermed ha en økonomisk interesse i transaksjonen, ettersom et salg kan redusere Obligos 

fremtidige inntekter. Også denne interessekonflikten er kjent og opplyst for Selskapets styre, og 

interessekonflikten er for så vidt sammenliknbar med det også andre fondsstrukturer opplever ved salg av 

investeringer.  



14 
 

Kjøperen fremmet tilbud om kjøp både med vilkår om en fortsatt forvaltning utført av Obligo, og uten vilkår om 

hvem som skal være forvalter. Ettersom tilbudet uten vilkår om forvalter hadde den høyeste prisen, valgte styret 

i Selskapet dette alternativet. Både CL og Obligo ga råd til styret om å velge dette alternativet, ettersom dette ville 

gi den høyeste verdien for Selskapets aksjonærer. Selv om Obligo ikke har rett til fortsatt forvaltning av porteføljen, 

kan det ikke utelukkes at Obligo og Kjøperen likevel inngår et samarbeid på et senere tidspunkt. Dette vil ikke 

påvirke prisen i Tilbudet. 

11.11 Vurderingen av Selskapets fremtidsutsikter 

Selskapets historiske avkastning gir ingen garanti for hvilken avkastning Selskapet oppnår i fremtiden, og den 

fremtidige avkastningen kan både bli bedre eller svakere enn den Selskapet har oppnådd til nå. Investorer som 

beholder investeringen i Selskapet må – som tidligere – være forberedt på at hele eller deler av investeringen kan 

gå tapt. 

I avsnitt 6 over beskrives Obligos vurderinger tilknyttet Selskapets fremtidsutsikter. Vurderingene er basert på en 

rekke forutsetninger, og hver forutsetning kan vise seg å være feil. Det er derfor knyttet stor usikkerhet til 

forutsetningene og konklusjonene som trekkes basert på forutsetningene. Vurderingene som er foretatt er heller 

ikke nødvendigvis komplette og de har ikke blitt verifisert av tredjeparter. Skulle derfor én eller flere av 

forutsetningene svikte eller endres, eller estimatene vise seg å være uriktige, kan Selskapets verdi bli vesentlig 

annerledes enn det som fremgår av beskrivelsen i avsnitt 6 over og som presenteres i mer detalj i Obligos 

presentasjon som det henvises til i avsnitt 6. Det gis derfor ingen garanti for at Selskapets utvikling vil følge 

beskrivelsene i avsnitt 6, og den enkelte aksjonær kan heller ikke forvente en utvikling i samsvar med 

beskrivelsene.  

11.12 Ingen investeringsanbefaling 

Beskrivelsen av Selskapets fremtidsutsikter som gis i dette brevet er ikke, og kan ikke oppfattes som, en 

investeringsanbefaling. Verken Selskapet eller Obligo har spesifikt vurdert situasjonen til den enkelte aksjonær, 

og beskrivelsene i dette brevet har kun til hensikt å opplyse om forhold tilknyttet Selskapet. Den enkelte aksjonær 

må selv foreta selvstendige vurderinger og søke bistand hos egne rådgivere for å vurdere egne valg.  

11.13 Aksjonærsammensetning, samt Selskapets størrelse og drift etter gjennomført Tilbud 

Det er ukjent hvor mange aksjonærer som vil akseptere Tilbudet, og således er det uvisst hvem som forblir 

aksjonærer og hvor stort Selskapet vil være etter gjennomført Tilbud. Endring i Selskapets størrelse og 

aksjonærsammensetning har betydning i flere relasjoner, og noen av disse nevnes nedenfor. 

Den enkelte aksjonærs påvirkningsmulighet, herunder dynamikken i aksjonærfellesskapet, kan bli endret etter 

gjennomført Tilbud. For eksempel kan det være at en aksjonær eller aksjonærgruppe som frem til i dag har hatt 

en relativt begrenset innflytelse over Selskapet, etter gjennomført tilbud kan få en relativt større innflytelse. 

Tilsvarende kan det være at eierforholdet i GI 2007 AS, som eies av Selskapet og det svenske søsterselskapet GI 

AB, endres på grunn av ulik akseptgrad i Norge og Sverige. Dette kan igjen påvirke styringen av GI 2007 AS. På 

samme måte vil GI 2007 AS sin eierandel i underliggende fond reduseres etter gjennomført Tilbud, og GI 2007 ASs 

påvirkningskraft over de underliggende fondene vil bli redusert, samtidig som en mindre eierandel kan bli 

vanskeligere å omsette i annenhåndsmarkedet.  

Kostnadene med å drifte et mindre selskap kan også vise seg å bli forholdsmessig høyere sammenliknet med 

dagens kostnadsnivå.  

11.14 Risiko for at gjenværende aksjonærer må dekke utestående forpliktelser eller oppnå gevinst 

Aksjonærer som aksepterer Tilbudet vil i utgangspunktet motta et fast vederlag for sine aksjer, samtidig som de 

realiserer sine aksjer og dermed fristilles i forhold til Selskapet. Selskapet vil på sin side fortsatt være ansvarlig for 

de rettigheter og forpliktelser som påligger Selskapet, herunder forpliktelser under salgsavtalen med Kjøperen. 

Etter gjennomført Tilbud kan det vise seg at rettigheter eller forpliktelser som vesentlig påvirker Selskapets verdi 
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alene tilfaller eller må bæres av Selskapet (og dermed aksjonærer som har fortsatt investeringen i Selskapet), 

mens de som har realisert investeringen gjennom Tilbudet ikke påvirkes. Dette kan for eksempel være forpliktelser 

i salgsavtalen med Kjøperen, skattemessige forhold, andre historiske forhold eller eventuelle ukjente gevinster. 

Av forhold som kan øke verdien av GI 2007 AS etter gjennomført transaksjon, nevnes som eksempel et spesifikt 

skatteforhold tilknyttet en av investeringene i USA. I henhold til gjeldende lovgivning er det avsatt et beløp for 

dekning av den aktuelle skatten. Beløpets størrelse vil imidlertid først bli endelig fastsatt på et senere tidspunkt, 

og det kan da vise seg at skatten er lavere enn det avsatte  beløpet. Overskytende vil i så fall tilfalle GI 2007 AS. 

Aksjonærer bør derfor være oppmerksom på at Selskapet kan bli ansvarlig for forpliktelser eller få rettigheter som 

ikke er reflektert i dagens verdsettelse av Selskapet eller den verdien som tilbys gjennom Tilbudet, og at denne 

risikoen/fordelen alene bæres av de aksjonærer som fortsetter investeringen.  

11.15 Skatt og avgift  

Endringer i gjeldende skatte- og avgiftsmessige regler, herunder en vurdering av regelverket som avviker fra den 

forståelse Selskapet eller underliggende fond praktiserer, kan bety vesentlige endringer i Selskapets verdi. 

Aksjonærene som fortsetter investeringen i Selskapet må akseptere denne risikoen. Aksjonærene må dermed også 

akseptere tilsvarende konsekvenser innenfor dagens regelverk, for det tilfellet at skatte- og avgiftsmyndighetene 

legger til grunn avvikende vurderinger i forhold til Selskapet. Investeringsstrukturen innebærer transaksjoner over 

landegrensene. Slike transaksjoner reiser til dels kompliserte skattemessige problemstillinger og innebærer i seg 

selv en økt risiko for at økte skattekostnader eller at verdifall kan påløpe. 

11.16 Risiko for at Tilbudet ikke gjennomføres eller blir forsinket 

Det er ikke garantert at Tilbudet blir gjennomført. Blant annet har avtalen med Kjøperen enkelte forbehold, og 

hver av disse forbeholdene kan medføre at transaksjonen termineres. Videre kan det være at Kjøperen ikke 

oppfyller sine forpliktelser under salgsavtalen, at underliggende fond ikke samtykker til overdragelsen eller at det 

er andre forhold som forhindrer en transaksjon. Disse risikoelementene kan både medføre at transaksjonen 

termineres eller at gjennomføringen forsinkes. 

11.17 Prisingen i Tilbudet 

Prisingen i Tilbudet er basert på estimater. Endelig pris fastsettes etter utløpet av tilbudsperioden i henhold til 

retningslinjene i dette brevet. Prisingen kan således avvike fra de estimater som følger av brevet. 

11.18 Fremtidige tilbud  

Selv om Selskapet ikke planlegger fremtidige likviditetsmuligheter, er det en risiko for at det i fremtiden fremsettes 

nye tilbud på minst like gode vilkår som Tilbudet. Aksjonærer som har akseptert Tilbudet vil ikke ta del i slike tilbud 

for aksjer omfattet av aksepten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

12. VIKTIG INFORMASJON  

Formålet med dette aksjonærbrevet er å gi aksjonærene en overordnet beskrivelse av Selskapets finansielle stilling, samt å 

informere aksjonærene om deres mulighet til å selge sine aksjer i Selskapet. Aksjonærbrevet inneholder viktig informasjon 

som må leses grundig før det treffes noen beslutning om å selge aksjer. Informasjonen i dette aksjonærbrevet er bearbeidet 

etter beste skjønn, men er på ingen måte uttømmende. Innholdet i aksjonærbrevet skal ikke forstås som juridisk, kommersiell 

eller skattemessig rådgivning. Hver leser av dette aksjonærbrevet bør konferere med egne juridiske, kommersielle eller 

skatterådgivere med hensyn til juridisk, kommersiell eller skattemessig rådgivning. Ved vurderingen av hva man skal gjøre 

eller dersom du er i tvil om innholdet i dette aksjonærbrevet, bør du søke råd hos din aksjemegler, bankkonsulent, advokat, 

revisor eller annen profesjonell rådgiver. 

Dette aksjonærbrevet er ikke noen anbefaling om hvorvidt den enkelte aksjonær skal selge sine aksjer. Dette spørsmålet må 

vurderes av hver enkelt aksjonær, eventuelt i samråd med sine rådgivere. Verken Obligo som Selskapets forvalter, eller Nordea 

som oppgjørsagent, påtar seg ansvaret for at dette aksjonærbrevet er riktig eller fullstendig. Verken Obligo eller Nordea er 

ansvarlig for feil eller forsinkelser i postgang, eller elektroniske feil eller forsinkelser ved innsending av akseptformular per 

post, e-post eller telefaks (herunder også at e-post blir stoppet i Nordeas brannmur). Dersom selger ønsker å forsikre seg om 

at post, e-post eller telefaks er kommet til Nordeas kunnskap, oppfordres selger til å ringe Nordea for å få dette bekreftet. 

Ingen er autorisert til å gi informasjon eller tilsagn på vegne av Selskapet dersom det ikke fremgår av dette aksjonærbrevet. 

Dersom noen likevel gir slik informasjon eller tilsagn, må disse anses som uberettiget til dette. Distribusjonen av 

aksjonærbrevet innebærer ikke at det ikke kan ha inntrådt endringer hos Selskapet etter aksjonærbrevets dato eller at 

informasjon som fremgår av aksjonærbrevet eller i dokumenter som er henvist til, er korrekt etter aksjonærbrevets dato.  

Det vil ikke bli utstedt nye aksjer i forbindelse med generalforsamlingen eller dette Tilbudet. Dette informasjonsskrivet 

innebærer således ikke et tilbud om å erverve aksjer. Informasjonsskrivet er ikke kontrollert av Finanstilsynet eller annen 

offentlig myndighet. 

Enkelte uttalelser i informasjonsskrivet kan oppfattes å være av forutseende karakter og involverer en rekke risiki og 

usikkerheter. Uttalelsene kan identifiseres ut fra bruk av forutseende terminologi slik som ”kan”, ”tror”, ”forventer”, ”kanskje”, 

”søker”, ”burde” eller lignende uttrykk. Denne typen uttalelser er ofte basert på subjektive vurderinger. Selskapet eller Obligo 

gir ingen garanti for at uttalelsene vil vise seg å være korrekte, da de faktiske resultatene kan vise seg å variere vesentlig fra 

slike uttalelser. 

Ingen andre enn utstederne av dette dokumentet kan holdes ansvarlig for dokumentets innhold. Dokumentet er utelukkende 

gitt til Selskapets aksjonærer, og eventuelle tredjepersoner som har fått tilgang til dokumentet kan ikke bygge rett eller holde 

noen ansvarlig for dokumentets innhold. 

Det presiseres særskilt at GI 2007 AS' rådgiver, Campbell Lutyens & Co. Ltd, på ingen måte er ansvarlig for eller kan bli holdt 

til ansvar for dokumentets innhold, transaksjonen som beskrives i dokumentet, den enkelte aksjonærs vurderinger elle noe 

annet. Enhver person, herunder aksjonærene i Selskapet, anses å akseptere dette som en forutsetning ved sin gjennomgang 

av brevet. 

TILBUDET ER IKKE RETTET TIL, OG AKSEPTER VIL HELLER IKKE BLI GODTATT FRA ELLER PÅ VEGNE AV, AKSJONÆRER I SELSKAPET 
I NOEN JURISDIKSJON DER FREMSETTELSE AV TILBUDET ELLER AKSEPT AV TILBUDET IKKE ER LOVLIG I HENHOLD TIL 
LOVGIVNINGEN I VEDKOMMENDE JURISDIKSJON ELLER REGISTRERING ELLER ANDRE TILTAK KREVES I HENHOLD TIL LOKAL 
LOVGIVNING. DETTE TILBUDET ER DERFOR IKKE SENDT TIL AKSJONÆRER BOSATT I USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN. 
AKSJONÆRER SOM ER BOSATT I NEVNTE JURISDIKSJONER OG SOM ØNSKER Å AKSEPTERE TILBUDET, MÅ GJØRE DETTE FRA 
LAND UTENFOR USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN. KONVOLUTTER SOM INNEHOLDER AKSEPTFORMULAR, MÅ IKKE BLI 
POSTSTEMPLET I USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN. AKSEPTFORMULAR MÅ HELLER IKKE BLI SENDT VIA E-POST, FAKSET 
ELLER PÅ ANNEN MÅTE SENDT FRA USA, CANADA, AUSTRALIA ELLER JAPAN. ALLE AKSJONÆRER SOM AKSEPTERER TILBUDET, 
MÅ OPPGI EN ADRESSE UTENFOR USA, CANADA, AUSTRALIA OG JAPAN FOR GODSKRIVING AV OPPGJØRSBELØPET ELLER 
MOTTAGELSE AV AKSEPTFORMULAR, BEKREFTELSER ELLER ANDRE DOKUMENTER. AKSEPTER SOM GIS I STRID MED DISSE 
BESTEMMELSENE VIL IKKE VÆRE GYLDIGE. IKKE-NORSKE STATSBORGERE OG UTENLANDSKE JURIDISKE PERSONER, I TILLEGG 
TIL ENHVER SOM ER BOSATT UTENFOR NORGE, ER SELV ANSVARLIG FOR Å FØLGE DE LOVER SOM GJELDER I VEDKOMMENDE 
JURISDIKSJON, INKLUSIVE RETTEN TIL Å AKSEPTERE TILBUDET. 
 
Foruten som beskrevet i forrige avsnitt, er aksjonærbrevet og tilhørende akseptformular sendt med post fra Selskapet til 
samtlige aksjonærer i Selskapet. Tilbudet reguleres av norsk rett med oslo tingrett som verneting for eventuelle tvister som 
relaterer seg til tilbudet. 


