Købstilbuddet (defineret nedenfor), som denne meddelelse vedrører, fremsættes ikke og vil ikke blive fremsat, hverken direkte
eller indirekte, i nogen jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af lovgivningen. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende Købstilbuddet er ikke og vil ikke blive fremsendt, videresendt eller på anden vis distribueret i eller fra en
jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af lovgivningen, herunder særligt i USA, Canada, Japan, Australien eller Sydafrika.
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at købe eller en opfordring til at sælge aktier i Admiral Capital A/S. Købstilbuddet
fremsættes udelukkende på baggrund af tilbudsdokumentet og eventuelle tillæg hertil offentliggjort af CL Denmark ApS, der
indeholder alle betingelser og vilkår for Købstilbuddet.

København, den 29. marts 2019
Meddelelse om afslutning og endeligt resultat af CL Denmark ApS’ frivillige købstilbud
til aktionærerne i Admiral Capital A/S
CL Denmark ApS (”CL Denmark”) offentliggjorde den 21. december 2018 sin beslutning om at fremsætte et betinget frivilligt købstilbud (”Købstilbuddet”) til aktionærerne i Admiral Capital A/S (”Admiral Capital”). Det formelle tilbudsdokument indeholdende vilkårene og betingelserne for Købstilbuddet
blev offentliggjort den 17. januar 2019, og der blev efterfølgende offentliggjort tillæg til tilbudsdokumentet henholdsvis den 28. februar 2019 og den 13. marts 2019 (“Tilbudsdokumentet”).
I henhold til Tilbudsdokumentet udløb tilbudsperioden i går, den 28. marts 2019, kl. 23:59 (CET).
CL Denmark meddeler herved, i medfør af § 21, stk. 3, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud, at alle
betingelserne for Købstilbuddet er opfyldt. Købstilbuddet vil derfor blive gennemført i overensstemmelse med vilkårene i Tilbudsdokumentet.
Derudover meddeler CL Denmark herved, i henhold til § 21, stk. 3, i bekendtgørelse om overtagelsestilbud, det endelige resultat af Købstilbuddet.
CL Denmark har modtaget accepter fra aktionærer i Admiral Capital, der repræsenterer 4.000.000 Aaktier og 73.333.875 B-aktier à nominelt DKK 1 svarende til 58,8% af aktiekapitalen og 67,7% af stemmerettighederne i Admiral Capital.
Afvikling
Købstilbuddet vil hurtigst muligt blive afregnet kontant gennem de sælgende aktionærers kontoførende institutter.

