Børsmelding

Bergen, 16. mai 2006

TeliaSonera har ervervet aksjemajoriteten i
NextGenTel Holding ASA.
TeliaSonera AB (”TeliaSonera”) har ervervet 23.539.226 aksjer
tilsvarende 82,3 % av totalt antall utestående aksjer i NextGenTel
Holding ASA (”NextGenTel”). Aksjene er ervervet fra Geocapital,
Northzone, Orkla ASA og andre. Blant selgerne er også medlemmer av
NextGenTels ledelse, herunder Olav Stokke (adm. direktør) og Odd Bjørn
Ur (konserndirektør økonomi). Vederlaget utgjør NOK 65,50 per aksje.
TeliaSonera vil videre fremsette et pliktig tilbud om erverv av alle utestående
aksjer i NextGenTel til samme pris (”Tilbudet”). Den tilbudte prisen representerer
en premie lik 45,2 % i forhold til sist omsatte kurs, og en premie lik 29,9 %,
24,6 % og 28,5 % i forhold til den volumveide gjennomsnittskursen på Oslo Børs
henholdsvis siste måned, tre måneder og 6 måneder før 16. mai 2006. Tilbudet
impliserer en samlet verdi av den fullt utvannede aksjekapitalen i NextGenTel på
om lag NOK 1,9 milliarder.
Når det senere i samsvar med Verdipapirhandelloven fremsettes et offentlig
likelydende tilbud til øvrige aksjonærer, vil styret i NextGenTel avgi en uttalelse
om tilbudet. Styret er ikke overrasket over at TeliaSonera som en betydelig
aktør
i
det
europeiske
telekommunikasjonsmarkedet
nå
har
kjøpt
aksjemajoriteten i NextGenTel. TeliaSonera synes å være godt posisjonert til å
realisere betydelige synergier gjennom dette oppkjøpet.
Ledesen i NextGenTel ser svært positivt på oppkjøpet, og Olav Stokke, adm.dir. /
CEO uttaler: ”NextGenTels styre og ledelse har i lengre tid vært opptatt av
selskapets strategiske posisjonering i fremtidens bredbånds-, mobil- og
telekommunikasjonsmarked i Norden. Med selskapets klare nummer to posisjon
på bredbånd i Norge, er selskapet opptatt av å kunne være med å spille en
betydelig rolle også i Norden, og utfordre Telenor også her”, og fortsetter:
”Ledelsen i NextGenTel er av den oppfatning at vår industri via størrelse kan
oppnå betydelige skalafordeler, og at en tilhørighet til TeliaSonera vil kunne gi en

svært fordelaktig struktur for fremtiden og tilgang til et større mangfold av
produkter og tjenester for våre kunder. NextGenTel fokuserer på TriplePlay og
”Fixed Mobile Convergence”, er største lisenshaver for WiMax i Norge og vil,
sammen med NetCom, kunne tilby markedet spennende og attraktive løsninger
og utfordre markedslederen i Norge ytterligere. Fremtiden er IP, bredbånd og
trådløse løsninger.”

Kontakt:
Olav Stokke, Adm.dir. / CEO
Mob.: + 47 92 26 95 15 Mail: ost@nextgentel.com
Bengt Thuresson, Styreleder / Chairman of the Board
Mob.: + 47 46 43 20 61 Mail: bt@nextgentel.com

