Engelsk tekst:
Hiddn Security AS – approval of the Transaction – extended acceptance period of the Minority Offer
Oslo, 20 December 2016
Reference is made to the announcement from Hiddn Security AS (the "Company") on 8 December 2016 regarding
the business combination with Hiddn Solutions ASA (previously AgaTech ASA) ("Hiddn Solutions") (the
"Transaction") and the offer to all minority shareholders in the Company to participate in the Transaction (the
"Minority Offer").
The extraordinary general meeting in Hiddn Solutions on 16 December 2016 resolved to approve the Transaction
by resolving to issue shares to shareholders of the Company in exchange for shares in Hiddn Solutions upon
completion of the Transaction.
As of today, shareholders in the Company representing close to 90% of the outstanding shares have accepted to
sell their shares in the Company in exchange for shares in Hiddn Solutions.
To facilitate the opportunity for all of the Company’s shareholders to participate in the Minority Offer, Hiddn
Solutions has resolved to extend the acceptance period for the Minority Offer to 22 December 2016 at 16:30 (CET).
By accepting the Minority Offer, the shareholders of the Company will upon completion of the Transaction receive
as consideration 1.83068551 shares in AGA per 1 share owned in the Company.
For shareholders not accepting the Minority Offer, Hiddn Solutions may resolve to effectuate a compulsory
acquisition of the remaining shares in the Company, subject to shareholders in the Company representing more
than 90% of the outstanding shares in the Company having accepted the Minority Offer.
Further information on the Minority Offer, including acceptance form, is available at the Company's website
www.hiddn.no.
Contact person:
Chairman of the Board in Hiddn Security AS, Øystein E. Tvenge, +47 9087 0000
---Norsk tekst:
Hiddn Security AS – godkjennelse av Transaksjonen og utvidet akseptfrist i Minoritetstilbudet
Oslo, 20. desember 2016
Det vises til kunngjørelse fra Hiddn Security AS ("Selskapet") den 8. desember 2016 vedrørende
selskapskombinasjonen med Hiddn Solutions ASA (tidligere AgaTech ASA) ("Hiddn Solutions") ("Transaksjonen")
og tilbudet til alle minoritetsaksjonærer i Selskapet om å delta i Transaksjonen ("Minoritetstilbudet).
Den ekstraordinære generalforsamlingen i Hiddn Solutions avholdt den 16. desember 2016 godkjente
Transaksjonen og vedtok å utstede aksjer til aksjonærene i Selskapet i bytte mot aksjer i Hiddn Solutions på
tidspunktet for gjennomføring av Transaksjonen.
Per i dag har aksjonærer i Selskapet som representerer tilnærmet 90% av utestående aksjer i Selskapet godtatt å
selge deres aksjer mot aksjer i Hiddn Solutions som vederlag.
For å legge til rette for at alle Selskapets aksjonærer får muligheten til å delta i Minoritetstilbudet, har Hiddn
Solutions besluttet å utvide akseptfristen under Minoritetstilbudet frem til 22. desember 2016 klokken 16:30 (norsk
tid). Ved å godta Minoritetstilbudet vil aksjonærene i Selskapet som vederlag motta 1.83068551 aksjer i AGA per
1 aksje eid i Selskapet på tidspunktet for gjennomføring av Transaksjonen.
For aksjonærer som ikke aksepter Minoritetstilbudet, vil Hiddn Solutions forbeholde seg retten til å beslutte en
tvangsinnløsning av utestående aksjer, forutsatt at aksjonærer som representerer mer enn 90% av Selskapets
aksjer aksepterer Minoritetstilbudet.
Ytterligere informasjon om Minoritetstilbudet samt akseptblankett finnes på Selskapets hjemmesider
www.hiddn.no.
Kontaktperson:
Styreleder i Hiddn Security AS, Øystein E. Tvenge, +47 9087 0000

