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Sampo fremsætter det pligtmæssige tilbud på Topdanmark og offentliggør tilbudsdokument 

Sampo plc offentliggjorde d. 7 september 2016 forpligtelsen til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud til 
aktionærerne i Topdanmark A/S. Tilbudsperioden for det pligtmæssige tilbud løber fra dags dato til og med 
25. oktober 2016 kl. 16:00 (CET), medmindre andet oplyses. Tilbudskursen i det pligtmæssige tilbud er DKK 
183 kontant pr. aktie udstedt af Topdanmark. Nærmere oplysninger om det pligtmæssige tilbud, i form af et 
tilbudsdokument, er nu med visse begrænsninger tilgængeligt på www.sampo.com. 

Sampo tilbyder i det pligtmæssige tilbud at erhverve alle udestående aktier, eksklusive selskabets 
beholdning af egne aktier og andre eventuelle finansielle instrumenter, warrants og aktieoptioner udstedt af 
Topdanmark og aktier ejet af Topdanmark-aktionærer bosiddende i visse udelukkede jurisdiktioner. 

Det pligtmæssige tilbud afgives i overensstemmelse med § 2, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 
om overtagelsestilbud. Denne meddelelse offentliggøres i henhold til §§ 20 og 27 i bekendtgørelse om 
overtagelsestilbud og er en oversættelse af den engelsksprogede børsmeddelelse, som denne meddelelse 
er vedhæftet. 
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VIGTIG MEDDELELSE 

Det pligtmæssige tilbud beskrevet i denne meddelelse fremsættes i overensstemmelse med 
værdipapirhandelsloven og bekendtgørelse om overtagelsestilbud og er underlagt dansk ret. 

Denne meddelelse indeholder ikke eller udgør ikke et tilbud om, eller henvendelse om et tilbud om at købe 
eller tegne værdipapirer til personer i USA, Australien, Canada, Sydafrika, Hong Kong eller Japan eller i 
enhver anden jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af en sådan jurisdiktions gældende 
lovgivning eller regler. 

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at købe værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke tilbydes, købes 
eller sælges i USA, medmindre, der sker registrering i henhold til, eller i medfør af en undtagelse fra 
registreringskravene i, U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("Securities Act"). Ethvert offentligt 
tilbud om køb af værdipapirer i USA ville blive foretaget i form af et prospekt eller et tilbudsdokument, som 
skulle rekvireres fra Sampo, og som ville indeholde detaljerede oplysninger om Topdanmark og ledelse samt 
regnskaber. Der fremsættes ikke tilbud om køb af værdipapirer i USA, Australien, Canada, Sydafrika, Hong 
Kong eller Japan eller i enhver anden jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af pågældende 
jurisdiktions gældende lovgivning eller regler. 


