4 March 2019

Press release

A.P. Møller – Mærsk og Maersk Drilling har i dag
offentliggjort de selskabsretlige dokumenter relateret til
spaltningen og børsnoteringen af Maersk Drilling
København – 4. Marts 2019 – Dokumenterne inkluderer bl.a. en spaltningsplan
og spaltningsredegørelse. Derudover offentliggøres en informationsbrochure på
dansk, som vil indeholde en beskrivelse af spaltningen, fordelingen af aktier,
samt en introduktion til Maersk Drilling. Dokumenterne er tilgængelige på A.P.
Møller – Mærsk’s hjemmeside https://investor.maersk.com under AGM2019.
Maersk Drilling har offentliggjort et noteringsdokument, som danner grundlag for
optagelse til handel og officiel notering af Maersk Drilling-aktierne på Nasdaq
Copenhagen. Dokumentet er tilgængelig på Maersk Drilling’s hjemmeside
https://www.maerskdrilling.com/financials.
Den forventede tidsplan for spaltningen og børsnoteringen af Maersk Drilling
Datoerne nedenfor er forventede datoer og kan blive ændret. Enhver sådan ændring vil
blive annonceret via Nasdaq Copenhagen. Gennemførelsen af spaltningen af A.P. Møller –
Mærsk er betinget af godkendelse på A.P. Møller – Mærsks ordinære generalforsamling
den 2. april 2019.
A.P. Møller – Mærsks Generalforsamling
2. april 2019
Spaltningen af A.P. Møller – Mærsk, der er en forudsætning for separationen og
børsnoteringen af Maersk Drilling, skal godkendes på A.P. Møller - Mærsks ordinære
generalforsamling den 2. april 2019. Indkaldelse til A.P. Møller – Mærsks ordinære
generalforsamling inkl. dagsordenen for generalforsamlingen og anden relevant
information vedrørende spaltningen er tilgængeligt på A.P. Møller – Mærsk hjemmeside
på https://investor.maersk.com under AGM2019.
Handel i A.P. Møller – Mærsk inklusive Maersk Drilling ophører
3. april 2019 kl. 17:00 dansk tid
Handel med aktier i A.P. Møller - Mærsk på Nasdaq Copenhagen til og med den 3. april
2019 kl. 17.00 dansk tid på sædvanlige markedsvilkår vil omfatte Maersk Drilling og
således give ret til at modtage Maersk Drilling-aktier i forbindelse med spaltningen. Den
4. april 2019 vil Maersk Drilling aktierne forventeligt blive optaget til handel på Nasdaq
Copenhagen. Enhver handel med A.P. Møller - Mærsk-aktierne på Nasdaq Copenhagen
efter den 3. april 2019 kl. 17.00 dansk tid vil ikke omfatte Maersk Drilling og således ikke
give ret til at modtage Maersk Drilling-aktier i forbindelse med spaltningen.
Første handelsdag
4. april 2019

Første dag for optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen for Maersk
Drilling-aktien vil være den 4. april 2019.
Registreringsdato
5. april 2019 kl. 17:59 dansk tid
Maersk Drilling-aktierne fordeles til A.P. Møller – Mærsks aktionærer, som er registreret
som A.P. Møller – Mærsk-aktionærer i VP Securities den 5. april 2019 kl. 17:59 dansk tid.

Fordeling af aktier i Maersk Drilling
8. april 2019
Maersk Drilling-aktier til A.P. Møller-Mærsks aktionærer forventes at være disponible i VP
Securities omkring den 8. april 2019.
Information
Vi opfordrer vore aktionærer til at læse informationen vedrørende spaltningen af A.P.
Møller -Mærsk og børsnoteringen af Maersk Drilling tilgængelig på A.P. Møller – Mærsk’s
hjemmeside på https://investor.maersk.com under AGM2019.
•

En FAQ om spaltningen og børsnoteringen af Maersk Drilling på både dansk og
engelsk.

•

En informationsbrochure på dansk, som indeholder en beskrivelse af spaltningen,
fordelingen af aktier og en introduktion til Maersk Drillings forretning.

•

Et faktaark på dansk om beskatning i forbindelse med den planlagte spaltning.

Vigtig meddelelse
Denne meddelelse er udarbejdet af A.P. Møller – Mærsk i forbindelse med den påtænkte
spaltning af A.P. Møller – Mærsk ved overførsel af aktierne i Maersk Drilling Holding A/S og
dets direkte og indirekte datterselskaber samt visse andre aktiver og forpligtelser til et nyt
selskab under det juridiske navn ‘The Drilling Company of 1972 A/S’, herefter omtalt som
Maersk Drilling, og Maersk Drilling-aktiernes optagelse til handel og officiel notering på
Nasdaq Copenhagen.
Denne meddelelse udgør ikke et prospekt og intet heri udgør et tilbud om at sælge aktier
i A.P. Møller – Mærsk, Maersk Drilling Holding A/S eller Maersk Drilling. Denne meddelelse
er ikke, direkte eller indirekte, beregnet til distribution til eller offentliggørelse i eller til en
sådan jurisdiktion, hvor offentliggørelse eller distribution ville være uretmæssig. Denne
meddelelse er ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe
værdipapirer udstedt af A.P. Møller – Mærsk, Maersk Drilling Holding A/S eller Maersk
Drilling. Denne meddelelse eller nogen del heraf eller distributionen eller kommunikationen
heraf skal ikke danne grundlag for eller blive tillagt vægt i forbindelse med nogen kontrakt,
forpligtelse eller beslutning om investering relateret hertil.
Forhold behandlet i denne meddelelse kan udgøre fremadrettede udsagn. Fremadrettede
udsagn er udsagn, der ikke er historiske, og som kan blive identificeret ved ord som
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“mener”, “forudser”, “forventer”, “har til hensigt”, “skønner”, “vil”, “kan måske”,
“fortsætte”, “burde” og lignende udtryk. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er
baseret på forskellige antagelser, hvoraf mange er baseret på yderligere antagelser.
Selvom disse antagelser var rimelige på tidspunktet, hvor de blev foretaget, så er disse
antagelser i sagens natur forbundet med betydelige kendte og ukendte risici, usikkerheder,
uforudsete hændelser og andre væsentlige forhold, som er svære eller umulige at forudsige
og er uden for kontrol. Sådanne risici, usikkerheder, uforudsete hændelser og andre
væsentlige forhold kan bevirke, at de faktiske begivenheder afviger væsentligt fra
forventningerne, der er udtrykt eller hentydet til i denne meddelelse ved sådanne
fremadrettede udsagn. Oplysningerne, synspunkter og fremadrettede udsagn indeholdt i
denne meddelelse er kun gældende pr. datoen for denne meddelelses offentliggørelse og
kan ændres uden varsel.
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