Hiddn Security AS - reminder of Minority Offer
Oslo, 13 December 2016
Reference is made to announcement from Hiddn Security AS ("Hiddn" or the "Company") on 8 December 2016
regarding the business combination with AgaTech ASA ("AGA") (the "Transaction") and the offer to all minority
shareholders in Hiddn to participate in the Transaction (the "Minority Offer").
The offer period for the Minority Offer is scheduled to end on 15 December 2016 at 16:30 CET.
By accepting the Minority Offer, the shareholders of Hiddn will receive consideration of 1.83068551 share in AGA
per 1 share owned in Hiddn. The exchange ratio is based on the amount of shares in AGA following a proposed
100:1 reverse share split, resulting in 2,944,057 shares in AGA at the time shares are issued as consideration to
the shareholders of Hiddn. 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
---HIddn Security AS – påminnelse om Minoritetstilbud
Oslo, 13 December 2016
Det vises til kunngjørelse fra Hiddn Security AS ("Hiddn" eller "Selskapet") den 8. desember 2016 vedrørende
selskapskombinasjonen med AgaTech ASA ("AGA") ("Transaksjonen") og tilbudet til alle minoritetsaksjonærer i
Hiddn om å delta i Transaksjonen ("Minoritetstilbudet).
Tilbudsperioden er planlagt å ende den 15. desember 2016 kl. 16.30 (norsk tid).
Ved å godta Minoritetstilbudet vil aksjonærene i Hiddn som vederlag motta 1,83068551 aksjer i AGA per 1 aksje
eid i Hiddn. Bytteforholdet er basert på antall aksjer i AGA etter en foreslått 100:1 aksjespleis som vil resultere i
2 944 057 aksjer i AGA på tidspunktet aksjer utstedes til aksjonærene i Hiddn som vederlag. Ytterligere informasjon
om Minoritetstilbudet samt akseptblankett er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.hiddn.no.
-Kontaktperson:
Styreleder i Hiddn Security AS, Øystein E. Tvenge, +47 9087 0000

