Hiddn Security AS – business combination with AgaTech ASA
Oslo, 8 December 2016.
On 25 November, shareholders in Hiddn Security AS ("Hiddn" or the "Company") representing 44.5% of the
outstanding shares in the Company, entered into an agreement to sell their shares in Hiddn to AgaTech ASA
("AGA") (the "Transaction"). In addition, shareholders representing 37.8% of the shares have pre-accepted to
participate in the Transaction. Consequently, approximately 82.3% of the shareholders in Hiddn have already
entered into or otherwise accepted to participate in the Transaction.
All minority shareholders are offered to participate in the Transaction (the "Minority Offer"). The offer period of the
Minority Offer is from and including 28 November 2016 to and including 15 December 2016 at 16:30 CET, subject
to any amendments by AGA. Information on the Minority Offer including acceptance forms are available at the
Company's website www.hiddn.no.
The Transaction will be completed as a share transaction with an exchange ratio of 1.83068551 shares in AGA
per 1 share in Hiddn, based on a value of the AGA of NOK 8.5 million and a value of Hiddn of NOK 104.9 million,
where AGA as the acquiring entity will issue new shares to the shareholders of Hiddn. Following completion of the
Transaction, the current shareholders of AGA and Hiddn, subject to all shareholders in Hiddn accepting to sell their
shares in the Transaction, will hold 7.5% and 92.5% of the total number of outstanding shares in AGA, respectively.
Completion of the Transaction is subject to inter alia mutual satisfactory financial and legal due diligence
investigations, shareholders in Hiddn representing at least 2/3 participating in the Transaction, approval from the
general meeting in AGA and that AGA at the time of issue of the consideration shares to the Hiddn shareholders
is listed on Oslo Børs. An extraordinary general meeting in AGA is scheduled to be held on 16 December 2016
(the “EGM”). Completion of the Transaction is expected to take place by end of December 2016. The new shares
to be issued on completion of the Transaction to the shareholders of Hiddn will be listed on Oslo Børs after the
publication of a prospectus or similar listing document in accordance with the Norwegian Securities Trading Act
and applicable rules of Oslo Børs, expected to take place by mid January 2017. Certain of the majority shareholders
of Hiddn, including Intelco Concept AS, will be subject to a lock-up of 12 months.
There are no special agreements or arrangements that have been or will be entered into with the directors or
executive management of Hiddn or AGA in connection with the Transaction.
AGA has summoned for an EGM on 16 December 2016 regarding, inter alia, approval of the share capital increase
pertaining to the consideration shares to be issued to the shareholders of Hiddn. In addition it has been proposed
to change AGA’s name to Hiddn Solutions ASA to better reflect the content of the combined entity. Furthermore, it
will be proposed that the EGM grants the board of directors an authorisation to issue up to 50% new shares post
completion of the Transaction with the intention to proceed with a capital increase in AGA in order to finance the
operations and development of the future business. In this respect, a guarantee consortium has been established
securing a minimum share issue of at least NOK 20 million. Further, it will also be proposed to carry out a 100:1
reversed share split of AGAs shares.
In addition to the above, AGA intends to summon for an additional extraordinary general meeting upon completion
of the above mentioned share capital increase in order to propose for the general meeting to effectuate a
subsequent rights issue in AGA, the final size and structure to be finalized by the board of directors and
communicated to the market in due course.
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS is acting as legal advisors to AgaTech ASA and Ro Sommernes
Advokatfirma DA is acting as legal advisors to Hiddn Security AS.
-Contact person:
Chairman of the Board in Hiddn Security AS, Øystein E. Tvenge, +47 9087 0000

Hiddn Security AS – selskapskombinasjon med AgaTech ASA
Oslo, 8. desember 2016.
Den 25. november 2016 inngikk 44,5% av aksjonærene i Hiddn Security AS ("Hiddn" eller "Selskapet") en avtale
om å selge deres aksjer i Hiddn til AgaTech ASA ("AGA") ("Transaksjonen"). I tillegg, har 37,8% av aksjonærene
i Hiddn avgitt forhåndsaksept for deltagelse i Transaksjonen ved et separat tilbud som er gitt av AGA til de øvrige
minoritetsaksjonærene av Hiddn. Omtrent 82,3% av aksjonærene i Hiddn har således allerede inngått eller på
annen måte akseptert å delta i Transaksjonen.
Alle minoritetsaksjonærer i Hiddn gis tilbud om å delta i Transaksjonen ("Minoritetstilbudet"). Tilbudsperioden for
Minoritetstilbudet startet 28. november 2016 og ender 15. desember 2016 kl. 16.30 (norsk tid), men likevel slik at
AGA kan endre tilbudsperioden. Informasjon om Minoritetstilbudet inkludert akseptblanketter er tilgjengelig på
Selskapets hjemmeside www.hiddn.no.
Transaksjonen vil gjennomføres som en aksjetransaksjon med bytteforhold som gir 1,83068551 aksje i AGA per
1 aksje i Hiddn, basert på en verdi av AGA på NOK 8,5 millioner og en verdi av Hiddn på NOK 104,9 millioner,
hvor AGA som kjøpende enhet vil utstede nye aksjer til aksjonærene i Hiddn. Etter gjennomføringen av
Transaksjonen vil de eksisterende aksjonærene i AGA og Hiddn, forutsatt at alle aksjonærene i Hiddn aksepterer
å selge sine aksjer i Transaksjonen, inneha henholdsvis 7,5% og 92,5% av det totale antall utestående aksjer i
AGA.
Gjennomføringen av Transaksjonen forutsetter blant annet gjensidig tilfredsstillende finansiell og juridisk due
diligence, at minst 2/3 av aksjonærene i Hiddn deltar i Transaksjonen ved å selge sine aksjer, godkjenning fra
generalforsamlingen i AGA og at AGA på tidspunktet for utstedelse av vederlagsaksjene til Hiddn-aksjonærene er
notert på Oslo Børs. En ekstraordinær generalforsamling i AGA er planlagt avholdt 16. desember 2016 ("EGF").
Gjennomføringen av Transaksjonen er forventet å finne sted innen utløpet av desember 2016. De nye aksjene
som skal utstedes til Hiddn-aksjonærene ved gjennomføring av Transaksjonen vil noteres på Oslo Børs etter
publiseringen av et prospekt eller tilsvarende noteringsdokument i henhold til verdipapirhandelloven og gjeldende
regler for Oslo Børs, forventet å finne sted rundt midten av januar 2017. Enkelte av majoritetsaksjonærene i Hiddn,
inkludert Intelco Concept AS, vil være underlagt en 12 måneders lock-up periode.
Det er ingen spesielle avtaler eller ordninger som er eller vil bli inngått med styret eller ledelsen av Hiddn eller AGA
i forbindelse med Transaksjonen.
AGA har innkalt til EGF den 16. desember 2016 for blant annet godkjennelse av kapitalforhøyelsen knyttet til
vederlagsaksjene som skal utstedes til aksjonærene i Hiddn. I tillegg er det foreslått å endre AGAs navn til Hiddn
Solutions ASA for å reflektere det nye sammenslåtte selskapet. Videre vil det foreslås at EGF gir styret en fullmakt
til å utstede opp til 50% nye aksjer etter gjennomføringen av Transaksjonen med intensjon om å gjennomføre en
kapitalforhøyelse i AGA for å finansiere drift og utvikling av fremtidig virksomhet. I den forbindelse har et
garantikonsortium blitt etablert som sikrer en aksjeutstedelse på minst NOK 20 millioner. Det vil også foreslås å
gjennomføre en 100:1 aksjespleis av AGAs aksjer.
I tillegg har AGA til intensjon å innkalle til en ytterligere ekstraordinær generalforsamling ved gjennomføringen av
ovennevnte kapitalforhøyelse, med formål om å foreslå for generalforsamlingen å iverksette en påfølgende
tegningsrettsemisjon i Selskapet, hvoretter endelig størrelse og struktur vil ferdigstilles av styret og kommuniseres
til markedet til sin tid.
Ro Sommernes Advokatfirma DA er juridiske rådgivere for Hiddn Security AS i forbindelse med Transaksjonen og
Aabø-Evensen & Co Advokatfirma AS er juridiske rådgivere for AgaTech ASA.
-Kontaktperson:
Styreleder i Hiddn Security AS, Øystein E. Tvenge, +47 9087 0000
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