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Tilbud til aksjeeiere i DNO ASA med 33 eller færre aksjer i selskapet 
 
 

Innløsning av små aksjeposter i DNO ASA 
I tråd med allmennaksjeloven § 4-24 kan allmennaksjeselskaper fremsette tilbud om å overta aksjer 
som eies av aksjeeiere som hver for seg har så få aksjer i selskapet at den samlede verdi av aksjene 
regnet etter kursen på tilbudsdagen ikke overstiger NOK 500. Ordningen er begrunnet med at 
kostnadene med å sende ut årsoppgjør, innkalling til generalforsamlinger med mer langt kan 
overstige aksjeeierens økonomiske interesse i selskapet. 
 
Begrunnelse for innløsningstilbudet 
DNO ble som det første norske oljeselskap børsnotert i 1972. Den brede allmenne interessen for 
norske oljeselskaper tidlig på 1970-tallet medførte at DNO raskt ble et såkalt ”folkeaksjeselskap,” 
med et betydelig antall private aksjeeiere med små aksjeposter. Mange av aksjonærene som 
investerte i DNO tidlig på 1970-tallet, er fortsatt blant DNOs totalt ca. 42.000 aksjeeiere. Mange av 
dagens DNO-aksjeiere er passive og besitter relativt små aksjeposter. For DNO medfører det store 
antallet passive eiere av små aksjeposter en årlig kostnad på ca. mNOK 1,6 av totalt mNOK 2,1 for 
alle selskapets aksjonærer sett under ett, eller ca. NOK 50 pr. aksjeeier. I tillegg til kostnader 
forbundet med distribusjon av års- og delårsrapporter samt VPS-kostnader, kommer interne 
administrasjonskostnader etc. Etter styret i DNOs oppfatning står selskapets kostnader pr. aksjeeier 
av små aksjeposter ikke i et rimelig forhold til den økonomiske interessen aksjeeiere av små 
aksjeposter har i selskapet 
 
Tilbud om frivillig innløsning 
I henhold til allmennaksjeloven § 4-24 tilbyr herved DNO ASA å overta samtlige aksjer overfor de 
aksjeeiere som eier aksjer til en samlet børsverdi på under NOK 500, tilsvarende 33 eller færre 
aksjer i selskapet. Aksjene tilbys overtatt for NOK 14,92 per aksje, som er en volumveiet 
gjennomsnittlig børskurs for siste tredve børsdager tillagt en overkurs på  
10 % per aksje for de aksjeeiere som aksepterer dette frivillige tilbudet.  
 
Det frivillige tilbudet er sendt aksjeeiere med kjent adresse som per 3. januar 2002 hadde færre enn 
33 aksjer i selskapet, i tillegg til at tilbudet er annonsert i Aftenposten.  
 
Aksept av dette frivillige tilbudet gjøres ved korrekt utfyllelse av vedlagte akseptblankett og må 
sendes ABG Sundal Collier ASA, Munkedamsveien 45D, Postboks 1444 Vika, N-0115 Oslo, 
telefaks + 47 22 01 60 65 innen 18. januar 2002. Innløsningsbeløpet vil innen 5 virkedager etter 
fristens utløp bli overført til aksjeeierens bankkonto eller sendt ved bankgiro i henhold til 
opplysninger registrert på aksjeeierens VPS konto. Aksjeeieren vil ikke bli belastet 
transaksjonskostnader. 
 
Tvangsutløsning og tilbud om innløsningssum 
Etter utløpet av akseptfristen for det frivillige tilbudet, har DNO ASA til hensikt å søke Nærings- og 
handelsdepartementet i tråd med allmennaksjelovens §§ 4-24 annet ledd og 4-25 om tillatelse til å 
tvangsutløse de aksjeeiere som ikke har akseptert det frivillige tilbudet eller som ikke har øket sitt 
aksjeinnehav i selskapet til mer enn NOK 500. Dersom departementet samtykker i  
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tvangsinnløsningen, vil de aksjeeiere som var omfattet av det frivillige tilbudet og som på 
tidspunktet for selskapets vedtak om tvangsinnløsning eier aksjer som har en børsverdi på mindre 
enn NOK 500, bli tvangsinnløst av selskapet ved at selskapet ensidig blir eier av disse aksjene.   
 
Samtidig med tvangsinnløsningen vil DNO ASA fremsette et tilbud om innløsningssum til alle 
aksjeeiere med kjent adresse som er omfattet av tvangsinnløsningen. Innløsningssummen vil som 
for det frivillige tilbud, være basert en volumveiet gjennomsnittlig børskurs siste tredve børsdager 
før tvangsinnløsningen. Det gjøres oppmerksom på at de aksjeeiere som ikke godtar det frivillige 
tilbudet ikke får tilbud om overkurs som i det frivillige tilbudet. 
 
De aksjeeiere som på tidspunktet for tvangsinnløsning har øket sitt aksjeinnehav til en verdi utover 
NOK 500 vil ikke bli tvangsinnløst. Styret i DNO vil derfor henstille til at aksjeeiere som fortsatt 
ønsker å eie aksjer i DNO øker sin innehav til minimum NOK 500. Tvangsinnløsning vil skje i 
perioden etter 15. februar 2002. 
 
Aksjeeiere som er tvangsinnløst må skriftlig rette eventuelle innsigelser mot tilbudet om 
innløsningssum til ABG Sundal Collier ASA innen 19. april 2002, ellers anses aksjeeieren for å 
ha akseptert innløsningssummen, jf. allmennaksjeloven §§ 4-24 og 4-25.   
   
Innløsningsbeløpet vil innen 5 virkedager etter fristens utløp bli overført til aksjeeierens bankkonto 
eller sendt ved bankgiro i henhold til opplysninger registrert på aksjeeierens VPS konto. Aksjeeieren 
vil ikke bli belastet transaksjonskostnader. Dersom noen aksjeeiere motsetter seg tilbudet om 
innløsningssum, vil innløsningssum i mangel av minnelig overenskomst bli fastsatt ved rettslig 
skjønn. 
 
Aksjeeiere som vil bli omfattet av tvangsinnløsningen varsles for ordens skyld om at klagefristen på 
departementets vedtak om tillatelse av selskapets tvangsinnløsning er 3 uker etter at aksjeeierne blir 
underrettet om vedtaket. Det vil bli sendt børsmelding så snart departementets vedtak måtte 
foreligge. 
 
Eventuelle spørsmål i forbindelse med ovennevnte kan rettes til DNO ASA, Stranden 1, Aker 
Brygge, 0250 Oslo, telefonnummer 23 23 84 80, faksnummer 23 23 84 84, ved Helge Eide og 
Haakon Sandborg. Se for øvrig DNO ASAs hjemmeside www.dno.no. 
 

Oslo, 4. januar 2002 
 

For DNO ASA 
Helge Eide 

Administrerende direktør 
 
 


