Sammenlægning af Maersk Drilling og Noble

1

Nedenfor er svar på en række spørgsmål
vedr. aktieombytningstilbuddet
fra Noble Corporation plc til
aktionærerne i Maersk Drilling
Hvor kan jeg finde flere oplysninger om
sammenlægningen og ombytningstilbuddet?
Alle relevante dokumenter om sammenlægningen
af Maersk Drilling og Noble kan findes på
investor.maerskdrilling.com. Her finder du bl.a.
fritagelsesdokumentet, tilbudsdokumentet,
acceptblanketten, inklusiv vejledning til udfyldelse
heraf, samt den lovpligtige redegørelse fra Maersk
Drillings bestyrelse, som inkluderer bestyrelsens
anbefaling. Vi råder alle aktionærer til at læse alle
relevante dokumenter.

af dine Maersk Drilling-aktier til midlertidige
Maersk Drilling Acceptaktier sker. I tilfælde af et
konkurrerende tilbud vil du i overensstemmelse
med gældende ret have mulighed for at trække
din accept tilbage.

Hvad er Maersk Drilling Acceptaktier?

Ønsker du at acceptere ombytningstilbuddet, kan
du gøre det via din netbank eller ved at udfylde
acceptblanketten på investor.maerskdrilling.com
og aflevere den i din bank. Kontakt din bank,
hvis ikke det er muligt at acceptere ombytnings
tilbuddet i din netbank.

Hvis du accepterer ombytningstilbuddet, vil
dine Maersk Drilling-aktier blive ombyttet til
Acceptaktier. Acceptaktier vil i forbindelse
med afviklingen af ombytningstilbuddet blive
ombyttet til Noble-aktier. Du har mulighed
for forinden at vælge at ombytte dine Maersk
Drilling Acceptaktier til Maersk Drilling Kontante
Acceptaktier, der giver ret til at modtage
kontantvederlag ved afviklingen i stedet. Maersk
Drilling Acceptaktierne kan handles på Nasdaq
Copenhagen i perioden 10. august til 28. september
2022, forudsat at tilbudsperioden ikke forlænges.

 an jeg fortryde, hvis jeg har accepteret
K
ombytningstilbuddet?

Hvad er Maersk Drilling Kontante
Acceptaktier?

Din accept er bindende, og ved din accept indestår
du for, at aktierne er frie og ubehæftede, og
at de er til stede på depotet, når ombytningen

Hvis du vælger at ombytte (alle eller en del af) dine
Maersk Drilling Acceptaktier til et kontant vederlag,
vil dine Maersk Drilling Acceptaktier blive ombyttet

Hvordan accepterer jeg tilbuddet?

* Henvisninger til aktier i Noble Corporation plc eller “Noble-aktier” skal forstås som henvisninger
til de share entitlements, der registreres og udstedes i Euronext Copenhagen’s system.
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med Maersk Drilling Kontante Acceptaktier. Som
beskrevet i tilbudsdokumentet er kontantvalget for
den enkelte Maersk Drilling-aktionær begrænset til,
at Maersk Drilling Acceptaktier kun kan konverteres
til Maersk Drilling Kontante Acceptaktier for en
værdi svarende til op til USD 1.000 eller ca. 7.000
kr. Hvis din beholdning af Maersk Drilling-aktier er
højere end dette beløb, vil du alene kunne vælge
at konvertere til Kontante Acceptaktier for USD
1.000 eller ca. 7.000 kr. Maersk Drilling Kontante
Acceptaktier kan handles på Nasdaq Copenhagen
i perioden 12.– 28. september 2022, forudsat at
tilbudsperioden ikke forlænges. I forbindelse med
afviklingen af ombytningstilbuddet vil dine Maersk
Drilling Kontante Acceptaktier blive ombyttet med
kontantvederlaget.

Vil mine nye Noble-aktier fortsat være
noteret på Nasdaq Copenhagen?
Noble-aktier i form af ejerrettigheder bliver
noteret på Nasdaq Copenhagen, og det er
hensigten at bevare noteringen i mindst to år.
Noble-aktierne bliver desuden noteret på New
York Stock Exchange (NYSE).

Skal jeg betale for opbevaringen
af mine nye Noble-aktier?
Så længe aktierne er noteret på Nasdaq Copenhagen,
er det uændret i forhold til dine Maersk Drillingaktier i dag. Hvis aktierne i Noble Corporation plc
kun er noteret på NYSE, kan det være forbundet
med en meromkostning for den enkelte aktionær.

Hvad hvis jeg gerne vil handle mine
Noble-aktier på NYSE?
Hvis du ønsker, at dine Noble-aktier skal
kunne handles på NYSE, skal du henvende dig
til din bankrådgiver og bede om at få Nobleaktierne ombyttet til Noble Corporation plcaktier denominerede i USD. Bemærk, at aktier

denominerede i USD betales efter den til enhver
tid gældende pris, jf. din banks prisliste, samt at
der kan være gebyr til en konverteringsagent samt
den udenlandske depotbank.

Beholder jeg mine nuværende aktionær
rettigheder, hvis jeg ombytter mine aktier?
Noble Corporation plc er hjemmehørende i
England, og de aktionærrettigheder, der er
knyttet til Noble-aktierne, vil afvige fra de
aktionærrettigheder, der er knyttet til Maersk
Drilling-aktien på grund af forskelle mellem
dansk og engelsk ret. Da Noble-aktierne vil blive
noteret på NYSE og optaget til handel og officiel
notering på Nasdaq Copenhagen, kan aktionærer i
Noble Corporation plc være underlagt love, regler
og bestemmelser i flere jurisdiktioner, herunder
lovgivningen i USA, Danmark og Storbritannien,
samt NYSE- og Nasdaq Copenhagen-reglerne.

Hvad er de skattemæssige
konsekvenser af ombytningen?
Maersk Drilling aktionærer hjemmehørende i
Danmark (eller som har deres aktier tilknyttet et
dansk fast driftsted) kan efter gennemførelsen
af aktieombytningen individuelt vælge, om
aktieombytningen skal gennemføres som en
skattepligtig eller skattefri transaktion. Nærmere
oplysninger herom vil blive gjort tilgængelige på
investor.maerskdrilling.com og www.noblecorp.com.
Efter gennemførelsen af aktieombytningen
vil der på de nævnte hjemmesider tillige blive
informeret om nærmere praktiske oplysninger
om valget mellem en skattefri og en skattepligtig
aktieombytning.

Hvad hvis jeg ikke vil acceptere
ombytningstilbuddet?
Ønsker du ikke at acceptere ombytningstilbuddet,
behøver du ikke at foretage dig noget. Det er dog

Noble Corporation plc’s hensigt at opnå accept
fra over 90% af aktiekapitalen og stemmerne i
Maersk Drilling og herefter gennemføre en tvangs
indløsning af tilbageværende minoritetsaktionærer
og afnotering af Maersk Drilling-aktien efter
gældende danske regler.

Kan jeg handle mine Maersk Drilling-aktier
i tilbudsperioden og perioden for valg af
kontantvederlag, hvis jeg ikke accepterer
ombytningstilbuddet?
Ja, Maersk Drilling-aktier kan handles på Nasdaq
Copenhagen, indtil Maersk Drilling måtte være
blevet afnoteret af Nasdaq Copenhagen efter
gældende danske regler.

Hvad sker der, hvis betingelsen om accept
fra minimum 80% ikke opfyldes?
Noble Corporation plc kan egenhændigt vælge
at reducere minimumsacceptbetingelsen til ikke
mindre end 70%. Alternativt kan Noble Corporation
plc vælge helt at tilbagekalde ombytnings
tilbuddet, hvilket betyder, at sammenlægningen af
de to selskaber ikke gennemføres.

Hvad hvis de engelske konkurrence
myndigheder (CMA) ikke godkender salget
af de fem borerigge?
Hvis CMA mod forventning ikke godkender
salget af de fem borerigge i denne omgang, går
godkendelsesprocessen videre til en ny fase,
hvilket vil forsinke afgørelsen og dermed også
tidspunktet for den forventede gennemførelse af
sammenlægningen, under hensyn til betingelserne
i sammenlægningsaftalen. Indtil da er det endelige
resultat af den britiske CMA’s gennemgangsproces
og afhændelsen af Remedy-riggene fortsat
usikkert.
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Vigtig information
Dette dokument er udelukkende udarbejdet til information.
Enhver beslutning om at acceptere aktieombytnings
tilbuddet fremsat af Noble Corporation plc (”det
sammenlagte selskab”) skal træffes uafhængigt af
dette dokument og udelukkende på grundlag af de
oplysninger, der er indeholdt i tilbudsdokumentet af
8. august 2022 og fritagelsesdokumentet af 8. august
2022, herunder eventuelle ændringer og tillæg dertil.
Tilbudsdokumentet og fritagelsesdokumentet er begge
udarbejdet og offentliggjort af det sammenlagte selskab,
og aktionærerne i The Drilling Company of 1972 A/S
(”Maersk Drilling”) opfordres til at læse vilkår og betingelser
for ombytningstilbuddet deri. Finanstilsynets godkendelse
af fritagelsesdokumentet skal ikke anses som en validering
af ombytningstilbuddet. Deltagelse i ombytningstilbuddet
kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov.
Yderligere information og hvor det kan findes
Det sammenlagte selskab har i forbindelse med den
påtænkte sammenlægning indsendt en registrerings
erklæring på Form S-4 til U.S. Securities and Exchange
Commission (“SEC”), som indbefatter (1) aktionærinformation
fra Noble Corporation (”Noble”), som udgør et prospekt for
det sammenlagte selskab i forbindelse med udstedelsen af
dets aktier til Noble-aktionærer og (2) et udbudsprospekt for
det sammenlagte selskab, der skal anvendes i forbindelse
med ombytningstilbuddet fra det sammenlagte selskab
om at ombytte Maersk Drilling-aktier til Noble-aktier. Det
sammenlagte selskab har også indsendt et tilbudsdokument
til det danske Finanstilsyn. Registreringserklæringen på Form
S-4 blev erklæret effektiv af SEC den 11. april 2022. Dette
dokument indeholder ikke alle oplysninger, som bør overvejes
vedrørende den foreslåede transaktion og udgør ikke et
grundlag for nogen investeringsbeslutning eller nogen anden
beslutning i relation til den foreslåede sammenlægning.
INVESTORER OG AKTIONÆRER OPFORDRES TIL GRUNDIGT
AT LÆSE AKTIONÆRINFORMATIONEN/PROSPEKTET
OG TILBUDSDOKUMENTET REALTERET TIL DEN
PÅTÆNKTE SAMMENLÆGNING I SIN HELHED, HVIS OG
NÅR DE BLIVER OFFENTLIGGJORT OG ETHVERT ANDET

DOKUMENT, INDSENDT AF HVER AFTOPCO OG NOBLE TIL
SEC I FORBINDELSE MED SAMMENLÆGNINGEN ELLER
INDARBEJDET VED REFERENCE DERTIL, IDET DE VIL
INDEHOLDE VIGTIGE OLYSNINGER OM DET SAMMENLAGTE
SELSKAB, MAERSK DRILLING OG NOBLE, DEN PÅTÆNKTE
SAMMENLÆGNING OG RELATEREDE FORHOLD.
Investorer og aktionærer kan indhente gratis kopier af
aktionærinformationen/prospektet og alle andre dokumenter
indsendt til SEC af det sammenlagte selskab og Noble gennem
SECs hjemmeside www.sec.gov. Derudover kan investorer og
aktionærer indhente gratis kopier af aktionærinformationen/
prospektet og alle andre dokumenter forbundet hermed
på Maersk Drillings hjemmeside www.maerskdrilling.com
eller på Nobles hjemmeside www.noblecorp.com eller ved
skriftlig forespørgsel til Noble hos Noble Corporation med
henvendelse til Richard B. Barker, 13135 Dairy Ashford, Suite
800, Sugar Land, Texas 77478.
Intet tilbud eller henvendelse
Dette dokument udgør ikke en anbefaling vedrørende
accept af det sammenlagte selskab fremsatte
ombytningstilbud vedrørende de værdipapirer, der er
omfattet af tilbudsdokumentet. Dokumentet udgør ikke
eller indgår ikke som en del af og skal ikke fortolkes som
et tilbud om at sælge eller udstede eller en opfordring
til at købe eller tegne værdipapirer i Maersk Drilling, det
sammenlagte selskab eller Noble i nogen jurisdiktion – eller
en tilskyndelse til at foretage investeringsaktivitet i nogen
jurisdiktion. Intet udbud af værdipapirer vil blive fremsat
bortset fra gennem et prospekt, der overholder kravene i
Section 10 i den amerikanske værdipapirhandelslov samt
gældende europæiske og britiske regler. Med forbehold
for visse undtagelser, som skal godkendes af relevante
myndigheder, eller visse fakta som skal foreligge, vil det
offentlige udbud ikke blive fremsat direkte eller indirekte
i eller til nogen jurisdiktion, hvor det vil være i strid med
gældende ret i den pågældende jurisdiktion, eller ved brug
af breve eller på anden vis eller via mellemstatsligt eller
udenlandsk elektronisk distribution (herunder, men ikke
begrænset til, fax, telefon eller internet) eller via ethvert
marked for værdipapirhandel i enhver sådan jurisdiktion.

Maersk Drilling-aktionærer bør omhyggeligt overveje alle
oplysninger i tilbudsdokumentet og fritagelsesdokumentet,
som det sammenlagte selskab offentliggjorde den 8.
august 2022, herunder risikofaktorerne der er beskrevet i
fritagelsesdokumentet, inden der træffes beslutning om
accept af det sammenlagte selskabs ombytningstilbud.
De angivne risikofaktorer og usikkerheder, der er beskrevet
i fritagelsesdokumentet, omfatter de risici, som ledelsen
i det sammenlagte selskab på nuværende tidspunkt
vurderer som værende væsentlige, men det er ikke de
eneste risikofaktorer og usikkerheder. Der er yderligere
risikofaktorer og usikkerheder, herunder risici som ledelsen
i det sammenlagte selskab på nuværende tidspunkt ikke
er bekendt med eller på nuværende tidspunkt ikke anser
for væsentlige, som kan opstå eller blive væsentlige i
fremtiden, og som kan føre til et fald i aktierne omfattet af
ombytningstilbuddet.
Hverken dette dokument eller nogen del eller kopi heraf
må medbringes, sendes til, offentliggøres, publiceres
eller distribueres, direkte eller indirekte, i eller til nogen
jurisdiktion, hvis dette ville udgøre en overtrædelse af
gældende ret eller regulering i den pågældende jurisdiktion.
Personer, der kommer i besiddelse af dette dokument,
skal overholde alle sådanne begrænsninger. Manglende
overholdelse af disse begrænsninger kan udgøre et brud på
lokal værdipapirlovgivning.
I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som er
underlagt Forordning (EU) 2017/1129 (sammen med
gældende gennemførelsesbestemmelser benævnt
”Prospektforordningen”), er dette dokument alene rettet
mod og henvender sig alene til Maersk Drilling-aktionærer i
den pågældende medlemsstat, som opfylder kriterierne for
fritagelse fra forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt,
herunder kvalificerede investorer.
Fremadrettede udsagn
Dette dokument kan indeholde fremadrettet udsagn, som
defineret under amerikansk værdipapirlovgivning, som
kan finde anvendelse på denne transaktion, herunder
fordele ved transaktionen, det forventede tidspunkt for
transaktionen, produkterne og ydelserne som udføres af
Noble og Maersk Drilling samt de markeder selskaberne
operer i, og Nobles og Maersk Drillings forventede
fremtidige økonomiske og driftsmæssige resultater,
der indebærer risici og usikkerheder. Ord som ”tilsigter”,
”vurderer”, ”fortsætter”, ”forventer”, ”regner med”, ”agter”,

”planlægger”, ”søger”, ”vil”, ”kan”, ”vil måske”, ”ville”, ”kunne”,
”bør”, ”estimerer”, ”forudser”, ”muligvis” eller lignende
udtryk, herunder i negeret form, kendetegner visse af
disse fremadrettede udsagn. Fraværet af disse ord betyder
dog ikke, at udsagnene ikke er fremadrettede. Andre
fremadrettede udsagn kan genkendes i den sammenhæng,
hvori udsagnet forekommer. Sådanne fremadrettede
udsagn er baseret på forventningerne pr. den dato, de
er afgivet, og kan og vil ofte afvige væsentligt fra de
faktiske resultater. Fremadrettede udsagn er baseret på
en række forudsætninger, hvoraf en stor del er baseret på
yderligere forudsætninger, herunder, uden begrænsning, det
sammenlagte selskabs ledelses gennemgang af historiske
driftsresultater samt oplysninger i optegnelser og andre
data fra tredjeparter. Selvom det sammenlagte selskab
vurderer, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev
anlagt, er de i sagens natur forbundet med betydelige
kendte og ukendte risici, usikkerheder, uforudsete hændelser
og andre væsentlige forhold, der er vanskelige eller umulige
at forudsige, eller som ligger uden for Maersk Drillings,
Nobles og det sammenlagte selskabs kontrol. Sådanne risici,
usikkerheder, uforudsete hændelser og andre væsentlige
forhold kan betyde, at få Maersk Drillings, Nobles og/
eller det sammenlagte selskabs faktiske resultater
afviger væsentligt fra de resultater, der er udtrykt eller
underforstået i forbindelse med de fremadrettede udsagn.
Du bør nøje overveje de omtalte faktorer og de øvrige
risici og usikkerheder, der påvirker parternes forretninger,
herunder dem, der er beskrevet i Nobles årsrapport på Form
10-K, kvartalsrapporter på Form 10-Q, aktuelle rapporter på
formular 8-K og andre dokumenter, der indgives fra tid til
anden af Noble og Topco til SEC og dem, der er beskrevet i
Maersk Drillings årsrapporter, relevante rapporter og andre
dokumenter, der offentliggøres fra tid til anden af Maersk
Drilling. Det sammenlagte selskab, Noble og Maersk Drilling
ønsker at advare dig mod at stole unødigt på fremadrettede
udsagn, der kun gælder på datoen herfor.
De fremadrettede oplysninger, udtalelser og udsagn, der
måtte være indeholdt i dette dokument, gælder alene pr.
datoen herfor og kan uden varsel ændres. Medmindre det
er påkrævet i henhold til loven, påtager det sammenlagte
selskab, Noble og Maersk Drilling sig ingen forpligtelse
til at opdatere eller revidere fremadrettede udsagn,
uanset om det er som følge af nye oplysninger, fremtidige
begivenheder eller andet.

