
 

 

BILAG 1 

Denne acceptblanket og ombytningstilbuddet (som defineret nedenfor), som denne acceptblanket vedrører, er ikke 

rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i ombytningstilbuddet kræver udstedelse af et tilbudsdokument, registrering 

eller andre handlinger, ud over hvad der kræves i henhold til dansk lovgivning (og, for så vidt angår 

Selskabsaktionærer i USA, Regulation 14E bekendtgjort i US Securities Exchange Act of 1934). Ombytningstilbuddet 

fremsættes hverken direkte eller indirekte til aktionærer bosiddende i nogen jurisdiktion, hvor fremsættelse af 

ombytningsilbuddet eller accept heraf ville være i strid med den pågældende jurisdiktions lovgivning. Enhver 

person, der kommer i besiddelse af denne acceptblanket eller tilbudsdokumentet, som denne acceptblanket 

vedrører, forventes og forudsættes selv at indhente alle nødvendige oplysninger om eventuelle gældende 

begrænsninger samt at overholde disse.  

Maersk Drilling-aktionærer, der ønsker at acceptere Ombytningstilbuddet, skal indsende deres accept til det kontoførende institut, der administrerer 

deres konto hos Euronext Securities Copenhagen. Indsendelse skal ske i henhold til instrukserne og inden for den tidsramme, der angives af det 

kontoførende institut. Maersk Drilling-aktionærer, der ønsker at acceptere Ombytningstilbuddet, kan anvende denne acceptblanket, men vil muligvis 

også kunne acceptere Ombytningstilbuddet online gennem deres eget kontoførende instituts netbankløsning. 

 

Accept af ombytning af aktier i The Drilling Company of 1972 A/S - CVR-nr. 40404716 ("Maersk 

Drilling") 

(Indsendes til Maersk Drilling-aktionærens kontoførende institut til påtegning og behandling) 

Accept skal afgives gennem aktionærens kontoførende institut tids nok til, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten og 

de tilbudte Maersk Drilling-aktier til Danske Bank A/S, Issuer Services, der skal have accepten og de solgte Maersk Drilling-aktier i hænde senest 

den 8. september 2022 kl. 23.59 (dansk tid) eller, i tilfælde af en forlænget tilbudsperiode, på et sådant senere tidspunkt, som anføres i meddelelsen 

om forlængelse af tilbudsperioden. 

Noble Corporation plc ("Topco") tilbyder Maersk Drilling-aktionærerne at ombytte deres Maersk Drilling-aktier til nyudstedte ordinære A-aktier á 

nominelt USD 0,00001 pr. aktie i Topco, udstedt i form af ejerrettigheder til Topco-aktier ("Topco-aktier") ("Ombytningstilbuddet"). Topco 

tilbyder 1,6137 stk. Topco-aktier, udstedt i form af ejerrettigheder til Topco-aktier, for hver Maersk Drilling-aktie, der ombyttes i henhold til 

Ombytningstilbuddet. Derudover tilbyder Topco Maersk Drilling-aktionærerne muligheden for at vælge at modtage et kontantvederlag op til et beløb 

svarende til USD 1.000 pr. Maersk Drilling-aktionær (forstået som en individuel værdipapirkonto) i stedet for deres ret til visse Topco-aktier. Det 

samlede kontantvederlag, der betales i henhold til Ombytningstilbuddet, kan ikke overstige USD 50.000.000.  

For de fulde vilkår og betingelser for Ombytningstilbuddet henvises til tilbudsdokumentet offentliggjort den 8. august 2022 ("Tilbudsdokumentet") 

og fritagelsesdokumentet offentliggjort den 8. august 2022 ("Fritagelsesdokumentet"). Tilbudsdokumentet og Fritagelsesdokumentet er 

tilgængelige på Topcos hjemmeside www.noblecorp.com.  

Undertegnede erklærer, at de solgte aktier er frie og ubehæftede i enhver henseende, herunder begrænsninger i form af panterettigheder og andre 

tredjemandsrettigheder. Undertegnede betaler alle mæglergebyrer og/eller andre omkostninger i forbindelse med salget af Maersk Drilling-aktier. 

I henhold til og i overensstemmelse med de vilkår, der er anført i Ombytningstilbuddet, accepterer jeg/vi herved Ombytningstilbuddet i forhold til 

følgende antal Maersk Drilling-aktier (ISIN-kode DK0061135753): 

 

 

 

stk. Maersk Drilling-aktier tilbydes i bytte for Topco-aktier.  

 

I henhold til vilkårene og betingelserne for Ombytningstilbuddet vælger undertegnede at modtage:  

 Vederlag i form af Topco-aktier, udstedt i form af ejerrettigheder til Topco-aktier 

Jeg/vi accepterer uigenkaldeligt og ubetinget for alle Maersk Drilling-aktier i nedenstående værdipapirkonto på tidspunktet for transaktionens 

gennemførelse at modtage vederlag i form af 1,6137 stk. Topco-aktier (ISIN-kode GB00BMXNWH07), udstedt i form af ejerrettigheder til Topco-

aktier, pr. Maersk Drilling-aktie, der tilbydes af mig/os i Ombytningstilbuddet ved udnyttelse af muligheden for at modtage aktievederlag og 

accepterer, at aktierne vil blive udstedt til Cede & Co. og krediteret elektronisk til konti i the Depository Trust Company tilhørende Computershare 
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Trust Company, N.A., som fungerer som depositar for Euronext Securities Copenhagen, og ligeledes udstedt i form af ejerrettigheder til Topco-

aktier i Euronext Securities Copenhagens værdipapirsystem. Jeg/vi instruerer min/vores kontoførende institut om at effektuere denne acceptblanket 

ved at overføre ovennævnte antal Maersk Drilling-aktier fra min/vores depotkonto til Danske Bank A/S. 

 

OG/ELLER 

 Vederlag i form af kontant betaling i form af DKK 340,98 pr. Maersk Drilling-aktie.    

Jeg/vi accepterer uigenkaldeligt at modtage vederlag i form af kontant betaling af DKK 340,98 for hver Maersk Drilling-aktie, der tilbydes af mig/os 

i forbindelse med Ombytningstilbuddet ("Kontantvederlaget"). Et sådant kontantvederlag kan ikke overstige USD 1.000 pr. aktionær, og det 

totale kontantvederlag i Ombytningstilbuddet kan ikke overstige USD 50 millioner ("Maksimalt Kontantvederlag") (hvilke beløb udbetales i DKK 

i overensstemmelse med betingelserne i Tilbudsdokumentet). I tilfælde af, at det samlede Kontantvederlag, der skal udbetales i Ombytningstilbuddet 

til Maersk Drilling-aktionærer, eller indehavere af Kontante Acceptaktier, overstiger det Maksimale Kontantvederlag, vil Maersk Drilling-aktionærer, 

der har valgt at modtage Kontantvederlag, eller indehavere af Kontante Acceptaktier, modtage deres pro rata-portion af Kontantvederlag i forhold 

til deres beholdning af Maersk Drilling-aktier, som er gyldigt ombyttet i Ombytningstilbuddet gennem Kontantvalget, eller deres beholdning af 

Kontante Acceptaktier, som relevant. Hvis Kontantvederlaget, der skal betales til Maersk Drilling-aktionærer, nedsættes som følge af overskridelse 

af det Maksimale Kontantvederlag, er jeg indforstået med, at jeg modtager aktievederlag for mine resterende Maersk Drilling-aktier, som jeg har 

accepteret Ombytningstilbuddet for (udregnet i overensstemmelse med betingelserne i Tilbudsdokumentet), eller Kontante Acceptaktier, som 

relevant.  

Jeg/vi anerkender og bekræfter, at vi har læst Tilbudsdokumentet og Fritagelsesdokumentet.  

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af Maersk Drilling-aktierne fra min/vores depotkonto i: 

Kontoførende institut: Depot i Euronext Securities Copenhagen: 

  

Jeg/vi accepterer, at ved at vælge at modtage kontanter i stedet for eller i tillæg til aktier, i form af ejerrettigheder til  Topco-

aktier, i Ombytningstilbuddet, vil provenuet fra Maersk Drilling-aktierne blive overført til den bankkonto, der er tilknyttet min 

Euronext Securities Copenhagen-konto.  

Jeg/vi accepterer, at informationen indeholdt i denne acceptblanket, inklusive mit eller den accepterende enheds navn, adresse, 

kontooplysninger og anden relevant information, må deles af mit kontoførende institut med Danske Bank.  

Oplysninger om sælgende aktionær og underskrift: 

Navn/selskab: 

Adresse: 

Postnr., by og land: 

Personligt identifikationsnummer (fysiske personer): CVR-nr. (juridiske personer) 

 

CPR-nr. (fysiske personer): LEI-kode (juridiske personer): 

 

Telefon: E-mailadresse: Dato og underskrift*: 

 

* samt underskrivernes navne, hvis aktionæren er en juridisk person. Hvis aktionæren er mindreårig, skal dennes værge underskrive og anføre sit navn. 

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte Maersk Drilling-aktier til Danske Bank A/S, hvis Topco 

efter sit eget rimelige skøn vurderer, at denne acceptblanket er i overensstemmelse med Ombytningstilbuddet: 

CVR-nr.: CD-identifikation: 
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Firmastempel og underskrift: 

 

 

Oplysninger til det kontoførende institut: 

Ved påtegning på denne acceptblanket skal Maersk Drilling-aktionærens kontoførende institut senest den 8. september 2022 kl. 23:59 (dansk tid) 

(eller, i tilfælde af en forlænget tilbudsperiode, på et sådant senere tidspunkt, som anføres i meddelelsen om forlængelse af tilbudsperioden) have 

fremsendt accepten af Ombytningstilbuddet til Danske Bank A/S, Issuer Services, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark.  

 

 


