ADVOKATPARTNERSELSKAB

MEDDELELSE OM TVANGSINDLØSNING TIL AKTIONÆRERNE I THE DRILLING COMPANY OF
1972 A/S (CVR-NR. 40 40 47 16) I OVERENSSTEMMELSE MED §§ 70-72 I SELSKABSLOVEN
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INDLEDNING
Efter gennemførelsen af Ombytningstilbuddet (som defineret i punkt 2 nedenfor) besidder Noble
Corporation plc ("Noble") nu mere end 90 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i
The Drilling Company of 1972 A/S ("Maersk Drilling"), eksklusive egne aktier.
På den baggrund har Noble besluttet at udnytte sin ret til at gennemføre en tvangsindløsning af
aktierne ejet af Maersk Drillings tilbageværende minoritetsaktionærer i henhold til §§ 70-72 i selskabsloven (lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. oktober 2021 med senere ændringer) og Euronext
Securities Copenhagen Rule Book ("Tvangsindløsningen").
Følgelig anmodes alle tilbageværende minoritetsaktionærer i Maersk Drilling herved formelt om at
overdrage deres aktier i Maersk Drilling til Noble inden for en periode på fire uger, der udløber den
2. november 2022 kl. 23.59 (dansk tid) ("Tvangsindløsningsperioden").
Yderligere oplysninger om Tvangsindløsningen er anført nedenfor.
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BAGGRUND
Efter gennemførelse af det af Noble fremsatte ombytningstilbud om køb af alle aktier i Maersk
Drilling offentliggjort den 8. august 2022 ("Ombytningstilbuddet") i overensstemmelse med kravene i lov om kapitalmarkeder (lovbekendtgørelse nr. 2014 af 1. november 2021 med senere ændringer) og Finanstilsynets bekendtgørelse om overtagelsestilbud (bekendtgørelse nr. 636 af 15.
maj 2020), har Noble erhvervet 37.266.530 aktier i Maersk Drilling á nominelt DKK 10, svarende til
90,03 % af den samlede aktiekapital og alle stemmerettighederne i Maersk Drilling, eksklusive egne
aktier. Per dags dato besidder Noble dermed 89,73 % af den samlede aktiekapital og alle stemmerettighederne i Maersk Drilling, inklusiv egne aktier.
Da Noble nu besidder mere end 90 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Maersk
Drilling, eksklusive egne aktier, er Noble berettiget til at gennemføre en tvangsindløsning af aktierne ejet af de tilbageværende minoritetsaktionærer i Maersk Drilling i overensstemmelse med §§
70-72 i selskabsloven. Der henvises ligeledes til afsnit 7.7 i tilbudsdokumentet dateret 8. august
2022 ("Tilbudsdokumentet"), hvori Noble tidligere har informeret aktionærerne i Maersk Drilling
om muligheden for en eventuel tvangsindløsning.
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VEDERLAG OG KURS M.V.
Som vederlag for Tvangsindløsningen tilbydes hver enkelt minoritetsaktionær valget mellem at
modtage enten Noble Aktier (som defineret nedenfor) eller Kontantvederlag (som defineret nedenfor), jf. punkt 3.1 henholdsvis punkt 3.2.

Aktievederlag
Hver minoritetsaktionær i Maersk Drilling tilbydes at ombytte sine aktier i Maersk Drilling til aktier
i Noble ("Aktievederlaget"), således at hver aktie i Maersk Drilling á nominelt DKK 10 kan ombyttes til 1,6137 ordinære A-aktier i Noble á nominelt USD 0,00001, leveret i form af ejerrettigheder
udstedt og registreret i Euronext Securities Copenhagens værdipapirsystem ("Noble Aktier")
(dette ombytningsforhold "Ombytningsforholdet").
Hvis minoritetsaktionærer i Maersk Drilling vælger Aktievederlaget, vil alle sådanne Maersk Drillingaktier gyldigt overdraget i Tvangsindløsningen blive overdraget til en særlig værdipapirkonto hos
Euronext Securities Copenhagen i Danske Bank A/S' navn, og en særlig overdragelsesrestriktion vil
blive tilknyttet sådanne overdragne Maersk Drilling-aktier i Euronext Securities Copenhagen's bookentry kontosystem. Samtidig vil et antal midlertidige acceptaktier svarende til det antal Maersk

Drilling-aktier overdraget i Tvangsindløsningen blive noteret i hver Maersk Drilling-aktionærs konto
hos Euronext Securities Copenhagen og udstedt under den midlertidige ISIN-kode DK0061926102
("Tvangsindløsningsacceptaktierne"). Hver Tvangsindløsningsacceptaktie modtaget af en Maersk Drilling-aktionær repræsenterer retten til at modtage 1,6137 Noble Aktier ved afvikling af
Tvangsindløsningen.
Ingen fraktioner af Noble Aktier vil blive udstedt i Tvangsindløsningen. Enhver Maersk Drillingaktionær, som ellers ville være berettiget til at modtage en fraktion af en Noble Aktie i henhold til
Tvangsindløsningen, skal i stedet herfor modtage et kontant beløb uden renter og til betaling i
DKK. Kontantbeløbet vil svare til sådan fraktion af en Noble Aktie (som beregnet ud fra antallet af
Tvangsindløsningsacceptaktier ejet af den pågældende Tvangsindløsningsacceptaktieindehaver,
som vil give indehaveren ret til en fraktion af en Noble Aktie) ganget med DKK 223,00, svarende
til lukkekursen på New York Stock Exchange for en Noble Aktie den 28. september 2022, som er
den anden handelsdag umiddelbart forud for Ikrafttrædelsestidspunktet for Fusionen som defineret
i Tilbudsdokumentet, afrundet til nærmeste hele cent og omregnet fra USD til DKK til Vekselkursen
(som defineret i Tilbudsdokumentet) på det pågældende tidspunkt.
Aktievederlaget, herunder Ombytningsforholdet, er identisk med det aktievederlag, der blev tilbudt
aktionærerne i Maersk Drilling i forbindelse med Ombytningstilbuddet, og som blev betalt som
vederlag af Noble til de aktionærer, der har accepteret Ombytningstilbuddet mod hel eller delvis
betaling i aktier.
Aktionærernes opmærksomhed henledes på, at der kan forekomme kursudsving i børskursen for
Noble Aktierne, men at disse kursudsving ikke påvirker antallet af Noble Aktier, der leveres som
Aktievederlag per aktie i Maersk Drilling baseret på Ombytningsforholdet.
Noble Aktierne er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S under ISINkode GB00BMXNWH07. For yderligere information om Noble Aktiernes form og rettighederne knyttet til disse henvises til fritagelsesdokumentet offentliggjort af Noble den 8. august 2022 og noteringsprospektet offentliggjort af Noble den 8. september 2022, som, med forbehold for visse restriktioner i visse jurisdiktioner, er tilgængelige på Nobles hjemmeside, www.noblecorp.com, og på
Maersk Drillings hjemmeside, www.investor.maerskdrilling.com.
De Noble Aktier, der tilbydes som vederlag til de tilbageværende aktionærer i Maersk Drilling, vil i
enhver henseende have samme rettigheder som de eksisterende Noble aktier, der blev betalt som
vederlag i Ombytningstilbuddet, og som er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S.

Kontantvederlag
Eventuelle minoritetsaktionærer, der ikke ønsker at ombytte deres Maersk Drilling-aktier til Noble
Aktier i henhold til ovenstående punkt 3.1, kan vælge at modtage et kontantvederlag i stedet
("Kontantvederlaget").
Maersk Drilling-aktionærer, som ikke har accepteret at overdrage deres Maersk Drilling-aktier i
løbet af Tvangsindløsningsperioden, jf. punkt 5, vil automatisk modtage Kontantvederlaget for indløsningen af deres Maersk Drilling-aktier efter udløbet af Tvangsindløsningsperioden.
Kontantvederlaget vil blive opgjort på samme måde som det kontante vederlag, der blev tilbudt
aktionærerne i Maersk Drilling i forbindelse med Ombytningstilbuddet. Dog således, at Kontantvederlaget ikke er genstand for nogle af de beløbsmæssige grænser, som var fastsat i Ombytningstilbuddet, herunder det akkumulerede beløbsmæssige loft på USD 50 mio. gældende for hele
Ombytningstilbuddet som helhed, og det beløbsmæssige loft på USD 1.000 gældende for hver
enkelt Maersk Drilling-aktionær individuelt.
Kontantvederlaget vil følgelig for hver aktie i Maersk Drilling á nominelt DKK 10 svare til DKK 340,98
(USD 46,79). Kontantvederlaget er beregnet som produktet af Ombytningsforholdet og USD 29,00,
som repræsenterer den volumenvægtede gennemsnitlige lukkekurs på New York Stock Exchange
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for aktierne i Noble Corporation for de 10 handelsdage frem til to Hverdage (som defineret i Tilbudsdokumentet) før Tilbudsdokumentets offentliggørelse. Kontantvederlaget vil blive betalt i DKK,
idet beløbet i DKK omregnes fra USD i overensstemmelse med Vekselkursen (som defineret i Tilbudsdokumentet) den dag, der ligger to Hverdage før Tilbudsdokumentets offentliggørelse, som
per 4. august 2022 var 7,2876.
Maersk Drilling-aktionærer, som har valgt at modtage Kontantvederlag for overdragelsen af deres
Maersk Drilling-aktier, vil ikke modtage nogen Tvangsindløsningsacceptaktier.
Aktionærernes opmærksomhed henledes på, at Kontantvederlaget ikke påvirkes af Noble aktiernes
kursudsving i den mellemliggende periode siden Ombytningstilbuddets afvikling, og Kontantvederlaget svarer således beløbsmæssigt til det kontantvederlag, der blev tilbudt aktionærerne i Maersk
Drilling i forbindelse med Ombytningstilbuddet, dog således, at Kontantvederlaget ikke er genstand
for nogen af de beløbsmæssige grænser, som var fastsat i Ombytningstilbuddet, herunder det
akkumulerede beløbsmæssige loft på USD 50 mio. gældende for hele Ombytningstilbuddet som
helhed, og det beløbsmæssige loft på USD 1.000 gældende for hver enkelt Maersk Drilling-aktionær
individuelt.

Udbetaling af vederlag
I tilfælde af, at Maersk Drilling udbetaler udbytte (deklareret som endeligt eller på anden måde
bindende for Maersk Drilling) og/eller foretager andre udlodninger eller udbetalinger til aktionærerne før gennemførelsen af Tvangsindløsningen, reguleres vederlaget, der skal ydes i henhold til
Tvangsindløsningen, jf. punkt 3.1 og 3.2, krone-for-krone med udbyttet og/eller udlodningsbeløbet
per aktie efter bestyrelsen i Nobles skøn.
For minoritetsaktionærer, der har valgt at ombytte deres Maersk Drilling-aktier til Noble Aktier, jf.
punkt 3.1, vil afviklingen og dermed leveringen af Noble Aktierne finde sted igennem Maersk Drilling-aktionærens konto hos Euronext Securities Copenhagen efter Tvangsindløsningsperiodens udløb.
Vælger den pågældende aktionær i Maersk Drilling i stedet at modtage Kontantvederlaget for overdragelsen af sine Maersk Drilling-aktier til Noble, jf. punkt 3.2, vil afviklingen finde sted efter
Tvangsindløsningsperiodens udløb ved kontant betaling i DKK til den pågældende Maersk Drillingaktionærs konto, der er tilknyttet det pågældende aktiedepot. Noble vil hurtigst muligt herefter
mod betaling af Kontantvederlaget tvangsindløse Maersk Drilling-aktierne for alle minoritetsaktionærer, som ikke frivilligt har overdraget deres Maersk Drilling-aktier til Noble inden udløbet af
Tvangsindløsningsperioden, se også punkt 3.2. Betaling vil ske i DKK til den pågældende Maersk
Drilling-aktionærs konto, der er tilknyttet det pågældende aktiedepot.
Udbetales vederlaget kontant, vil eventuelle bankgebyrer, kurtage og/eller andre omkostninger i
forbindelse med Maersk Drilling-aktionærernes salg af aktier afholdes af den pågældende sælgende
Maersk Drilling-aktionær, og disse gebyrer og omkostninger vil ikke blive betalt af Noble.

Skønsmandsvurdering
Det følger af selskabslovens § 70, stk. 2, at vederlaget for en tvangsindløsning, hvis der ikke kan
opnås enighed herom, fastsættes efter reglerne i § 67, stk. 3, af en skønsmand udmeldt af retten
på selskabets hjemsted. Idet Noble udnytter sin ret til at gennemføre Tvangsindløsningen af aktierne ejet af Maersk Drillings tilbageværende minoritetsaktionærer i henhold til §§ 70-72 i selskabsloven inden for tre måneder efter Ombytningstilbuddets gennemførsel, og mindst 90 % af den
stemmeberettigede kapital, der var omfattet af Ombytningstilbuddet, accepterede Ombytningstilbuddet, anses prisen i Ombytningstilbuddet under alle omstændigheder for rimelig, jf. selskabslovens § 70, stk. 4.
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Som konsekvens heraf, og da Aktievederlaget og Kontantvederlaget svarer til det, som blev tilbudt
Maersk Drilling-aktionærerne i forbindelse med Ombytningstilbuddet, er de tilbageværende minoritetsaktionærer afskåret fra at kræve, at vederlaget skal fastsættes af en skønsmand, jf. selskabslovens § 70, stk. 2, jf. stk. 4.

Skat
Skattestyrelsen har vejledende udtalt, at såfremt en Maersk Drilling-aktionær, der er skattepligtig
til Danmark, og hvis Maersk Drilling-aktier vil blive tvangsindløst, vælger Aktievederlaget, skal afståelsessummen for Maersk Drilling-aktierne fastsættes på baggrund af lukkekursen for Noble Aktierne på Nasdaq Copenhagen A/S på den dag, hvor den respektive Maersk Drilling-aktionær informerer Noble om valget om at ombytte Maersk Drilling-aktierne til Noble Aktier. Den skattemæssige
afståelsesdato er derfor forud for den dag, hvor Noble Aktierne leveres og er tilgængelige for
handel (hvilket forventeligt er den 11. november 2022 eller deromkring). I dansk skattemæssig
kontekst er afståelsessummen for Maersk Drilling-aktierne, som er indløst mod kontant betaling i
Tvangsindløsningen, det modtagne kontantbeløb (dvs. DKK 340,98 for hver Maersk Drilling-aktie).
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OPLYSNINGER OM ACCEPT
Enhver Maersk Drilling-aktionær, der vælger at overdrage sine aktier til Noble, uanset om Aktievederlaget eller Kontantvederlaget vælges, skal give meddelelse herom til sit kontoførende institut
inden udløbet af Tvangsindløsningsperioden og anmode om, at Maersk Drilling-aktierne overføres
til Noble.
Accept af overførsel af Maersk Drilling-aktierne kan tilkendegives ved at udfylde og indlevere den
vedlagte acceptblanket til aktionærens eget kontoførende institut eller online via den respektive
Maersk Drilling-aktionærs kontoførende instituts online banksystem, som herefter vil formidle Maersk Drilling-aktionærens accept til:
Danske Bank A/S
Holmens Kanal 2-12
1092 København K
Danmark
Maersk Drilling-aktionærer, der har accepteret at få indløst sine Maersk Drilling-aktier i Tvangsindløsningsperioden, skal være opmærksomme på, at overdragelsen af aktier i Maersk Drilling skal
meddeles Maersk Drilling-aktionærens eget kontoførende institut i så god tid, at det kontoførende
institut har tid til at behandle og meddele overdragelsen til Danske Bank A/S, der skal have modtaget sådan overdragelsesmeddelelse inden udløbet af Tvangsindløsningsperioden.
Afviklingen af de overdragne Maersk Drilling-aktier vil finde sted efter udløbet af Tvangsindløsningsperioden. Alle Maersk Drilling-aktier overdraget til Noble i overensstemmelse med denne meddelelse skal være frie og ubehæftede i enhver henseende. Noble vil herefter hurtigst muligt, mod
betaling af Kontantvederlaget, tvangsindløse Maersk Drilling-aktierne tilhørende de minoritetsaktionær, som ikke frivilligt har overdraget deres Maersk Drilling-aktier til Noble inden udløbet af
Tvangsindløsningsperioden, se også punkt 3.2 og 3.3.
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HVORDAN FORHOLDER DET SIG FOR AKTIONÆRER, SOM IKKE OVERDRAGER DERES
AKTIER?
Noble vil efter udløbet af Tvangsindløsningsperioden mod betaling af Kontantvederlaget tvangsindløse Maersk Drilling-aktierne tilhørende de minoritetsaktionær, som ikke frivilligt har overdraget
deres Maersk Drilling-aktier til Noble inden udløbet af Tvangsindløsningsperioden, se også punkt
3.2 og 3.3. Udbetalingen af Kontantvederlaget vil ske via Euronext Securities Copenhagen, og som
modydelse for denne betaling vil ejerskabet af de Maersk Drilling-aktier, der ejes af aktionærer,
som ikke har overdraget deres Maersk Drilling-aktier, samtidig blive overdraget til Noble.
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Noble vil således efter Tvangsindløsningsperiodens udløb blive registreret som ejer af alle udestående aktier i Maersk Drilling, og ejerbogen vil blive opdateret således, at Noble fremgår som ejer
af alle Marsk Drilling aktier, eksklusive egne aktier.

Sugar Land, Texas, 4. oktober 2022

Noble Corporation plc
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Udtalelse fra bestyrelsen i The Drilling Company of 1972 A/S (CVR nr. 40 40 47 16) om vilkårene
for tvangsindløsningen
Bestyrelsen i Maersk Drilling har gennemgået vilkårene for Tvangsindløsningen som beskrevet i denne meddelelse om tvangsindløsning fra Noble og har afgivet denne udtalelse i henhold til selskabslovens § 70, stk.
2. Alle resterende aktionærer kan overføre deres aktier i Maersk Drilling til Noble mod at modtage et vederlag
på, efter aktionærens valg, et antal Noble-aktier svarende til det aktievederlag, der tilbydes i henhold til
Ombytningstilbuddet (1,6137 Noble-aktier pr. Maersk Drilling-aktie) eller en fuld kontant betaling svarende
til DKK 340,98 pr. Maersk Drilling-aktie, som repræsenterer den volumenvægtede gennemsnitlige lukkekurs
for Noble Corporation aktierne for de 10 handelsdage frem til 4. august 2022 og USD/DKK vekselkursen den
4. august 2022. Det bemærkes, at den aktuelle markedspris på Noble-aktier kan være en anden i denne
henseende. Det tilbudte vederlag svarer til det tilbudte vederlag til alle Maersk Drilling-aktionærer i forbindelse med Ombytningstilbuddet, dog således at kontantvederlaget ikke er underlagt noget loft over maksimalt
kontantvederlag. I henhold til selskabslovens § 70, stk. 4, og § 71, stk. 3, anses det tilbudte vederlag i
forbindelse med tvangsindløsningen for rimeligt, idet Noble har erhvervet mindst 90 % af den stemmeberettigede kapital i Maersk Drilling, som var omfattet af Ombytningstilbuddet, og tvangsindløsningen foretages i
forlængelse af Ombytningstilbuddet. Bestyrelsen i Maersk Drilling henviser til sin redegørelse om Ombytningstilbuddet, der blev offentliggjort den 8. august 2022.

København, 4. oktober 2022

Bestyrelsen i
The Drilling Company of 1972 A/S
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ACCEPTBLANKET TIL TVANGSINDLØSNING AF AKTIER I THE DRILLING COMPANY OF 1972 A/S

(Indleveres af den tvangsindløste Maersk Drilling aktionær til sit eget kontoførende institut)
Accept skal afgives til aktionærens eget kontoførende institut tids nok til, at det kontoførende institut kan behandle og registrere accepten,
samt videreformidle accepten til Danske Bank A/S (på vegne af Noble Corporation plc), der skal have accepten i hænde senest den 2.
november 2022 kl. 23.59 (dansk tid).
Jeg/vi erklærer hermed, at de aktier i The Drilling Company of 1972 A/S, der overdrages til Noble Corporation plc, er frie og ubehæftede
i enhver henseende.
ACCEPT AF INDLØSNING
I overensstemmelse med de vilkår, der er anført i tvangsindløsningsmeddelelsen offentliggjort af Noble Corporation plc den 4. oktober
2022, vedrørende tvangsindløsningen af aktier fra de tilbageværende aktionærer i The Drilling Company of 1972 A/S i henhold til §§ 7072 i selskabsloven ("Tvangsindløsningen"), accepterer jeg/vi hermed Tvangsindløsningen i forhold til det følgende antal Maersk Drilling
aktier (ISIN DK0061135753) i overensstemmelse med det afkrydsede tilbud nedenfor: (afkryds boksen og udfyld information i enten

valgmulighed (A) eller valgmulighed (B). Hvis ingen valgmulighed er valgt, begge valgmuligheder vælges eller informationen, der er
udfyldt, er utilstrækkelig, vil valgmulighed (A) anses for valgt):

Antal Maersk Drilling aktier, der skal ombyttes til Noble Corporation plc
Aktier.
Jeg/vi giver tilladelse til at effektuere salget ved overdragelse af aktierne i The Drilling Company of 1972 A/S fra min/vores VP-konto hos:
Kontoførende institut:

VP-kontonr.:

(A) TILBUD OM VEDERLAG I AKTIER
Tilbud om at ombytte hver én aktie i The Drilling Company of 1972 A/S á nominelt DKK 10 til 1,6137 aktier á nominelt USD
0,00001 i Noble Corporation plc (ISIN GB00BMXNWH07), leveret i form af ejerrettigheder udstedt og registreret i Euronext
Securities Copenhagens værdipapirsystem.
Jeg/vi giver tilladelse til overførsel af aktierne i Noble Corporation plc modtaget ved ombytning af aktier i The Drilling
Company of 1972 A/S til min/vores ovenfor angivne VP-konto.
(B) TILBUD OM VEDERLAG I KONTANTER
Tilbud om kontant betaling af DKK 340,98 per aktie à nominelt DKK 10 i The Drilling Company of 1972 A/S.
Jeg/vi giver tilladelse til overførsel af det kontante provenu fra salget af aktier i The Drilling Company of 1972 A/S til
min/vores ovenfor angivne VP-konto.
Jeg/vi bekræfter, at navnet og adressen, som angivet i underskriftsblokken nedenfor, svarer til navnet og adressen på kontohaver for den
ovennævnte konto.
ACCEPT AF GÆLDENDE GEBYRER FOR BANKOVERFØRSLER OG/ELLER VALUTAVEKSLING
Jeg/vi anerkender og er indforstået med, at jeg/vi er ansvarlige for ethvert gebyr for bankoverførsel eller valutaveksling, som pålægges
af den modtagende bank som følge af at have modtaget en overførsel af provenuet for aktierne, som er overført til mig/os fra Noble
Corporation plc. Provenuet fra aktierne vil blive udbetalt og overført i danske kroner, og hvis det overføres til en bank uden for Danmark,
vil beløbet blive vekslet af den modtagende bank til den lokale valuta for en sådan bank til en vekselkurs, som frit kan bestemmes af den
modtagende bank. Jeg/vi anerkender og er indforstået med, at valutakurser kan svinge, og jeg/vi accepterer risikoen for sådanne udsving.
Jeg/vi bekræfter og samtykker hermed til, at denne acceptblanket og informationerne heri må deles mellem The Drilling Company of 1972
A/S, Noble Corporation plc, Danske Bank A/S og mit/vores kontoførende institut med det formål at acceptere Tvangsindløsningen.

OPLYSNINGER OM DEN SÆLGENDE AKTIONÆR OG UNDERSKRIFT:
Navn:
Adresse:
Postnr., by og land:
CVR-nr./CPR.nr.:
Telefon:
E-mail:
Dato og underskrift:

UNDERTEGNEDE KONTOFØRENDE INSTITUT ER INDFORSTÅET MED AT OVERDRAGE OVENNÆVNTE AKTIER I THE DRILLING COMPANY OF 1972 A/S TIL NOBLE CORPORATION PLC VIA DANSKE BANK A/S
Undertegnede kontoførende institut er indforstået med at overdrage de ovenfor angivne aktier i The Drilling Company of 1972 A/S til
Noble Corporation plc via Danske Bank A/S, hvis Noble Corporation plc efter sit eget rimelige skøn finder, at denne acceptblanket er i
overensstemmelse med Tvangsindløsningen, og at betingelserne for Tvangsindløsningen (som beskrevet i meddelelsen om Tvangsindløsningen) er blevet opfyldt eller (afhængig af gældende love, regler og reguleringer) frafaldet af Noble Corporation plc:
CVR-nr.:

CD-identifikation:

Stempel og underskrift:

Oplysninger til det kontoførende institut:
Ved godkendelse af denne acceptblanket skal aktionærens kontoførende institut senest den 2. november 2022 kl. 23.59 (dansk tid) have
videreformidlet denne acceptblanket til Danske Bank A/S, Issuer Services, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K, Danmark.
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