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Ansvarsfraskrivelse
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer i
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet vil udelukkende blive fremsat på baggrund af Tilbudsdokumentet, som vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for
Tilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Tilbuddet kan accepteres. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S’ aktionærer anbefales at læse Tilbudsdokumentet med tilhørende
dokumenter, da de indeholder vigtig information.
Udelukkede jurisdiktioner
Tilbuddet er ikke fremsat, og aktierne vil ikke blive accepteret til køb fra eller på vegne af
personer, i en jurisdiktion, hvis fremsættelse eller accept heraf ikke ville være i overensstemmelse med værdipapirlovgivningen eller andre love eller regler i den pågældende jurisdiktion, eller hvis dette ville kræve registrering, godkendelse eller anmeldelse hos en regulatorisk myndighed, som ikke udtrykkeligt er påtænkt i Tilbudsdokumentet (de "Udelukkede Jurisdiktioner"). Personer, der modtager denne meddelelse eller Tilbudsdokumentet
og/eller som kommer i besiddelse af Tilbudsdokumentet, skal tage hensyn til og overholde
alle sådanne begrænsninger og indhente de påkrævede bemyndigelser, godkendelser eller
tilladelser. Hverken Tilbudsgiver eller nogen af dennes rådgivere påtager sig noget ansvar
for en persons overtrædelse af enhver sådan begrænsning.
Personer (herunder uden begrænsning depositarer, nominees og trustees), som agter at
videreformidle denne meddelelse eller Tilbudsdokumentet eller noget relateret dokument
til en jurisdiktion uden for Danmark, bør gøre sig bekendt med lovgivningen i den pågældende jurisdiktion og bør endvidere omhyggeligt læse Tilbudsdokumentet, inden de foretager sig noget.
Distribution af denne meddelelse og af Tilbudsdokumentet i andre jurisdiktioner end
Danmark kan være begrænset ved lov, og personer, der kommer i besiddelse af Tilbudsdokumentet, bør derfor gøre sig bekendt med og overholde sådanne eventuelle begrænsninger. Enhver manglende overholdelse af sådanne begrænsninger kan udgøre en overtrædelse af værdipapirlovgivningen og reglerne i den pågældende jurisdiktion.
Tilbudsdokument og acceptskrivelse
Tilbudsdokumentet kan downloades her:
[Link to pdf-version of offer document]
Acceptskrivelsen til brug for accept af tilbuddet kan downloades her:
[Link to pdf-version of acceptance form]
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