Vejledning til
		 udfyldelse af acceptblanket
Tilbudsdokumentet fra Noble Corporation plc indeholder en acceptblanket, som du bedes udfylde, hvis du
ønsker at acceptere aktieombytningstilbuddet. Du kan få information om dine aktieposter og VP-kontonummer
i din netbank eller ved at ringe til din bankrådgiver. Det anbefales at svare via netbanken eller indsende
acceptblanketten til din bank hurtigst muligt af hensyn til den videre ekspedition til Danske Bank, der står for
afviklingen af ombytningstilbuddet på vegne af Noble Corporation plc. Vær opmærksom på, at sidste frist for
accept af ombytningstilbuddet kan være tidligere, hvis du ikke benytter Danske Bank. Det er for at give din bank
den fornødne tid til at behandle og videreformidle accepten til Danske Bank.
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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

I dette felt skal du skrive antallet af
Maersk Drilling-aktier, du ejer.

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.

Sæt kryds her, hvis du ønsker at
modtage Noble Corporation plcaktier i aktieombytningstilbuddet.

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 Topcoaktier, 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 Topcoaktier 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.

Sæt kryds her hvis du ønsker at
modtage et kontant vederlag
for dine Maersk Drilling-aktier.
Overstiger værdien af din aktie
beholdning USD 1.000, vil dine
resterende Maersk Drilling-aktier
blive ombyttet til Noble Coporation
plc-aktier. Det kontante vederlag
udbetales i danske kr.

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

Hvis du ikke ønsker et kontant
vederlag, men ønsker at beholde
dine nye Noble Corporation plcaktier, skal du ikke sætte kryds her.

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-

Her skal du skrive navnet på det
pengeinstitut, hvor du har Maersk
Drilling-aktierne i depot.

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, adress e,
kontooplysninger og anden relevant information, må deles af mit kontoførende institut med Danske Bank.
Oplysninger om sælgende aktionær og underskrift:

Her skal du skrive dit depotnr.

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:

Her skal du angive dine personlige
oplysninger, herunder dit CPR-nr.
(eller CVR-nr., hvis dit aktiedepot er
registreret i en virksomhed. I så fald
skal LEI-kode også udfyldes).
Se bort fra boksen med ‘Personligt
identifikationsnummer’.
Husk dato og underskrift.
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Denne del af blanketten udfyldes af
dit pengeinstitut.
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Vigtig information

Dette dokument er udelukkende udarbejdet til information.
Enhver beslutning om at acceptere aktieombytningstilbuddet 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 registreringserklæring 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 aktionær
informationen/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.

3/4

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.
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