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Til aksjeeierne i Stavanger Aftenblad ASA 
 
1. INNLEDNING 
 
Dette tilbudsdokumentet er utarbeidet i henhold til verdipapirhandelloven § 4-13 i forbindelse med 
Schibsted ASAs tilbud om erverv av samtlige utestående aksjer i Stavanger Aftenblad ASA etter 
reglene om pliktig tilbud. Tilbudet og tilbudsdokumentet er godkjent av Oslo Børs i henhold til 
verdipapirhandelloven § 4-14.  
 
 

Oslo, 21. juni 2007 
 

Schibsted ASA 
 

Ole Jacob Sunde Christian Ringnes 
Styreleder Styremedlem 

 
 
 
 
2. DET PLIKTIGE TILBUDET 
 
Innledning 
Schibsted ASA (”Schibsted”) fremsetter med dette pliktig tilbud om erverv av samtlige utestående 
aksjer i Stavanger Aftenblad ASA (”Stavanger Aftenblad”) (”Tilbudet”). Bakgrunnen for Tilbudet er 
Schibsted ASAs erverv av 1 506 730 aksjer i Stavanger Aftenblad fra Vinkelaften AB og Herenco AB 
ved avtale 11. mai 2007. Det vises i den forbindelse til børsmelding av 14. mai 2007. Som følge av 
ervervet har Schibsted, etter at ervervet ble godkjent av Stavanger Aftenblads styre 29. mai 2007, en 
eierandel på 52,9 % av aksjene og stemmene i Stavanger Aftenblad. Dette utløser tilbudsplikt for de 
resterende aksjene i henhold til verdipapirhandelloven § 4-1. 
 
Tilbudet og dette tilbudsdokumentet (”Tilbudsdokumentet”) er godkjent av Oslo Børs i henhold til 
verdipapirhandelloven av 1997 § 4-14. Tilbudet omfatter til sammen 3 444 620 aksjer i Stavanger 
Aftenblad, og fremsettes på de vilkår som er angitt i dette Tilbudsdokumentet og det vedlagte 
akseptformularet. Tilbudet fremsettes overfor samtlige Stavanger Aftenblad-aksjeeiere som lovlig kan 
motta dette Tilbudsdokumentet og akseptere Tilbudet. Selskapet har 22 utenlandske aksjonærer. 
Tilbudet fremsettes ikke, verken direkte eller indirekte mot aksjonærer i USA og Canada. I Stavanger 
Aftenblad er det 8 aksjonærer som tilhører jurisdiksjonene USA og Canada. Distribusjonen av 
Tilbudsdokumentet og Tilbudet om kjøp av aksjene i Stavanger Aftenblad kan, i visse jurisdiksjoner, 
være begrenset av lokal lovgivning. Personer som får tilgang til dette Tilbudsdokumentet bærer selv 
ansvaret for å overholde slik lovgivning.  
 
Tilbudsdokumentet må ikke brukes til markedsføring eller salg av aksjer i jurisdiksjoner der dette ikke 
er lovlig (inkludert, men ikke begrenset til USA, Canada, Australia eller Japan). Aksjonærer som 
ønsker å akseptere Tilbudet må selv sørge for å undersøke relevant lokal lovgivning, inkludert 
eventuelt behov for samtykke fra myndigheter og skattemessige forhold. 
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Med forbehold om det ovenstående, sendes Tilbudsdokumentet til Stavanger Aftenblads registrerte 
aksjeeiere og registrerte forvaltere for videresending til de reelle aksjeeierne. Adressen registrert i 
Verdipapirsentralen (VPS) på det tidspunkt Tilbudsdokumentet sendes vil bli benyttet. 
Kaupthing ASA (”Tilrettelegger”) er engasjert som tilrettelegger i forbindelse med Tilbudet. 
 
Tilbyder 
Tilbudet er fremsatt av Schibsted, et norsk allmennaksjeselskap med organisasjonsnummer 933 739 384 
og forretningsadresse og hovedkontor i Apotekergaten 10, 0107 Oslo.  
 
Ingen av Schibsteds nærstående, jf. verdipapirhandelloven § 4-5, jf. § 1-4, eide pr. 21. juni 2007 aksjer 
i Stavanger Aftenblad. Verken Schibsted eller nærstående som nevnt eier lån som nevnt i aksjeloven § 
11-1 i Stavanger Aftenblad, og heller ikke andre finansielle instrumenter som gir rett til erverv av 
aksjer i Stavanger Aftenblad. 
 
Målselskapet 
Målselskapet er Stavanger Aftenblad, et norsk allmennaksjeselskap med organisasjonsnummer 916 
203 829 og forretningsadresse Verksgate 1 A, 4013 Stavanger, Norge. Aksjene i Stavanger Aftenblad 
er notert på Oslo Børs med tickerkode ”STA”, og er registrert i VPS med verdipapirnummer ISIN NO 
000 5493601. Selskapet har til sammen 7 319 990 utstedte aksjer, hver aksje pålydende NOK 1. 
 
Tilbudspris 
Stavanger Aftenblad-aksjeeiere som aksepterer Tilbudet vil motta NOK 234,33 pr aksje 
(”Tilbudsprisen”) som betales kontant. Tilbudet verdsetter Stavanger Aftenblad til NOK 1 715 293 
256,70. Stavanger Aftenblad-aksjen ble omsatt til NOK 185,00 per aksje den 11. mai 2007, dvs. dagen 
før melding om Schibsted's kjøp av aksjer fra Vinkelaften AB og Herenco AB ble offentliggjort. 
Tilbudsplikten inntrådte den 29. mai 2007 da styret i Stavanger Aftenblad gav samtykke til 
overdragelsen av aksjene fra Vinkelaften AB og Herenco AB. På dette tidspunktet var markedsprisen 
for aksjene i Stavanger Aftenblad NOK 231 per aksje. 
 
Tilbudsprisen tilsvarer den pris per aksje som ble betalt ved det erverv som brakte Schibsted opp i en 
eierandel som representerer mer enn 40 prosent av stemmene, og dermed utløser tilbudsplikt på øvrige 
aksjer i selskapet, jf. verdipapirhandelloven § 4-1. I henhold til verdipapirhandellovens § 4-10 fjerde 
ledd skal tilbudsprisen være minst like høy som det høyeste vederlaget tilbyderen har betalt eller avtalt 
i perioden 6 måneder før tilbudsplikten inntrådte. 
 
Tilbudsprisen reflekterer verdien av Stavanger Aftenblad og verdien av å få Stavanger Aftenblad med 
i Media Norge-fusjonen. 
 
Det vil ikke bli utbetalt rentegodtgjørelse fra det tidsrom da Tilbudet blir akseptert av de enkelte 
Stavanger Aftenblad-aksjeeiere til oppgjøret er avsluttet. 
 
Dersom det utdeles utbytte eller andre utdelinger på aksjen i Akseptperioden eller i tiden deretter frem 
til Schibsted overtar Stavanger Aftenblad-aksjer, forbeholder Schibsted seg retten til ensidig å foreta 
slike justeringer i Tilbudet, herunder i Tilbudsprisen, som dette foranlediger. 
 
Akseptperiode  
Tilbudet kan aksepteres fra og med 25. juni 2007 til og med 23. juli 2007 kl. 16.30 norsk tid 
(”Akseptperioden”).  
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Fremgangsmåte for aksept av Tilbudet 
De som ønsker å akseptere Tilbudet må fylle ut og undertegne akseptformularet som er vedlagt dette 
Tilbudsdokumentet (”Akseptformularet”) og returnere det til Tilrettelegger (se ”Akseptsted” nedenfor) 
innen utløpet av Akseptperioden den 23. juli 2007 kl. 16.30 norsk tid. Akseptformularet kan 
oversendes pr. faks, leveres eller sendes pr. post. I og med at Akseptformularet må være mottatt av 
Tilrettelegger innen 23. juli 2007 kl. 16.30 norsk tid er det ikke tilstrekkelig å postlegge 
Akseptformularet 23. juli 2007. 
 
Dersom ikke annet er oppgitt på Akseptformularet vil en aksept innbefatte den selgende aksjonærs 
samlede beholdning av aksjer i Stavanger Aftenblad på den VPS-konto Akseptformularet gjelder. 
Ethvert Akseptformular som ikke er korrekt utfylt eller som mottas etter utløp av Akseptperioden vil 
kunne bli avvist uten nærmere varsel. 
 
Stavanger Aftenblad-aksjeeiere som eier Stavanger Aftenblad-aksjer fordelt på flere VPS-konti må 
innlevere et separat Akseptformular for hver konto. 
 
Stavanger Aftenblad-aksjeeiere som eier Stavanger Aftenblad-aksjer registrert på megler, 
mellommann, forretningsbank, investeringsselskap eller annen forvalter, må kontakte vedkommende 
person for å akseptere Tilbudet for sine aksjer. Aksepter av Tilbudet for aksjer registrert på en 
forvalter må avgis av forvalteren på vegne av Stavanger Aftenblad-aksjeeieren.  
 
Samtlige aksjer som selges i Tilbudet må overdras uten heftelser eller andre tredjemannsrettigheter, og 
med samtlige aksjonærrettigheter i behold. Eventuelle tredjeparter med registrerte heftelser eller andre 
rettigheter over de(n) relevante VPS-konto/-konti må signere Akseptformularet, og derved frafalle sine 
rettigheter over aksjene solgt i Tilbudet og godkjenne overdragelsen av aksjene til Schibsted uten slike 
heftelser og rettigheter. 
 
Det vil ikke bli gitt noen bekreftelse på mottakelse av Akseptformular eller andre dokumenter på 
vegne av Schibsted. Alle meddelelser, dokumenter og remitteringer som skal leveres av eller sendes til 
eller fra de aksjeeiere som aksepterer Tilbudet (eller deres fullmektig(er)) vil bli levert av eller sendt til 
dem for deres egen risiko. 
 
Akseptsted 
Akseptformularet skal i korrekt utfylt og undertegnet stand sendes pr. telefaks, leveres eller sendes pr. 
post til Tilrettelegger på følgende adresse: 
 

Kaupthing ASA 
Olav V’s gate 5 
P.O. Box 1914 Vika 
NO-0125 Oslo 
Norway 
Tel: +47 24 14 74 00 
Fax: +47 24 14 74 01 

 
Ugjenkallelig aksept 
Aksepten av Tilbudet er ugjenkallelig, og kan ikke trekkes tilbake, verken helt eller delvis, når 
Tilrettelegger har mottatt Akseptformularet. 
 
De av Stavanger Aftenblads aksjeeiere som aksepterer Tilbudet, vil fortsatt være eiere av sine 
Stavanger Aftenblad-aksjer og skal, i den grad det er adgang til det etter norsk lovgivning, beholde sin 
stemmerett og andre aksjeeierrettigheter inntil oppgjøret er foretatt.  
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Avkall på omgjøringsrett 
Schibsteds erverv av aksjer i henhold til Tilbudet er betinget av samtykke fra selskapets styre i 
henhold til Stavanger Aftenblads vedtekter § 5 tredje ledd. For det tilfellet at samtykke ikke gis, har 
Schibsted rett til å omgjøre avtalen inngått ved aksept av Tilbudet i medhold av allmennaksjeloven § 
4-17 første ledd nr. 1 med mindre annet er avtalt. Schibsted gir herved avkall på omgjøringsretten. 
 
Omkostninger 
Aksjeeiere som aksepterer Tilbudet vil ikke bli belastet kurtasje. Schibsted vil dekke de omkostninger 
i VPS som aksjeeierne blir påført ved aksept av Tilbudet. Ingen andre omkostninger som aksjeeieren 
måtte bli påført i forbindelse med aksept av Tilbudet vil bli dekket av Schibsted. 
 
Finansiering 
Schibsted vil finansiere Tilbudet med tilgjengelige midler. For oppfyllelse av Schibsteds forpliktelse 
etter tilbudet er stillet selvskyldnergaranti for gjennomføringen av Tilbudet i samsvar med 
verdipapirhandelloven § 4-13 første ledd nr. 4. Kopi av garantien er inntatt som vedlegg til Tilbudet. 
 
Meddelelser 
Meddelelser i forbindelse med Tilbudet vil bli offentliggjort gjennom melding til Oslo Børs. 
Meddelelser vil bli betraktet som avgitt når Oslo Børs har offentliggjort meddelelsen.  
 
Oppgjør 
Oppgjør i henhold til Tilbudet vil skje i norske kroner senest innen 14 dager etter tilbudsperiodens 
utløp. Ved oppgjør vil det aktuelle beløp til hver aksjonær som aksepterer Tilbudet, bli overført til den 
bankkonto som aksjeeieren har registrert i VPS som utbyttekonto, samtidig som de aksjene det er 
inngitt aksept for vil overføres fra den VPS-konto som er angitt i aksepten til Schibsted. Dersom 
Stavanger Aftenblad-aksjeeieren ikke har slik bankkonto registrert i VPS, vil oppgjør finne sted ved 
bankgiro eller, for Stavanger Aftenblad-aksjeeiere som ikke er bosatt i Norge, ved valutasjekk. 
 
Aksjekjøp 
Tilbyder forbeholder seg rett til å erverve Stavanger Aftenblad-aksjer i og utenfor markedet før, under 
og etter Akseptperioden så lenge dette er forenlig med gjeldende lovgivning.  
 
Erklæring fra styret i Stavanger Aftenblad 
I henhold til verdipapirhandelloven § 4-16 plikter styret i Stavanger Aftenblad å avgi en uttalelse om 
Tilbudet. En slik uttalelse skal foreligge ikke senere enn en uke før utløp av Akseptperioden og skal 
offentliggjøres i børsens meldingssystem.  
 
Betydning for de ansatte 
Tilbudet vil ikke ha rettslige, økonomiske eller arbeidsmessige konsekvenser for de ansatte i Stavanger 
Aftenblad-konsernet. 
 
Skattemessige forhold 
Det følgende sammendraget av norske skattemessige konsekvenser ved realisasjon av aksjer tar 
utgangspunkt i gjeldende regler og forskrifter på datoen for tilbudsdokumentet. Sammendraget er kun 
ment å gi generelle retningslinjer og omhandler ikke alle aspekter som kan ha betydning for 
aksjeeierne i Stavanger Aftenblad. Aksjeeierne i Stavanger Aftenblad oppfordres til å søke råd hos 
egen skatterådgiver for å vurdere sin egen særlige skattemessige situasjon knyttet til aksept av 
Tilbudet og eventuell stedlig eller utenlandsk skattelovgivnings anvendelse eller virkning for dem, 
liksom eventuelle endringer i gjeldende skattelovgivning. 
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Aksjeeiere skattemessig bosatt i Norge 
Personlige aksjeeiere 
For personlige aksjeeiere skattemessig bosatt i Norge medfører realisasjon av aksjer skatteplikt for 
eventuell gevinst og fradragsrett for eventuelt tap. Gevinst eller tap medtas ved beregning av 
alminnelig inntekt, og skattlegges med en skattesats på 28 prosent. Gevinst er skattepliktig og tap er 
fradragsberettiget uavhengig av den personlige aksjeeierens eiertid og hvor mange aksjer som selges. 
 
I følge aksjonærmodellen som er innført fra og med 1. januar 2006, vil en personlig aksjonær ha krav 
på et fradrag for ubenyttet skjermingsfradrag i gevinst ved realisasjon av aksjer. Skjermingsfradrag 
tilfaller den som er eier av aksjen 31. desember i inntektsåret. Personlige aksjeeiere i Stavanger 
Aftenblad som realiserer sine aksjer i løpet av 2007 vil dermed ikke ha krav på skjermingsfradrag for 
inntektsåret 2007. 
 
Dersom en personlig aksjonær eier aksjer som er ervervet på forskjellige tidspunkter, vil de først 
ervervede aksjene anses for å være realisert først (FIFU-prinsippet). 
 
Selskapsaksjeeiere 
Realisasjon av aksjer i selskaper hjemmehørende innenfor EØS-området utløser etter innføring av 
fritaksmetoden ikke skatteplikt for selskapsaksjeeiere (dvs. aksjeeiere som er aksjeselskaper og 
likestilte selskaper mv.) skattemessig hjemmehørende i Norge. Eventuelt tap og kostnader knyttet til 
slik realisasjon av aksjer er heller ikke skattemessig fradragsberettiget. 
 
Aksjeeiere skattemessig bosatt i utlandet 
Aksjeeiere som ikke er skattemessig hjemmehørende i Norge, er normalt ikke skattepliktig til Norge 
for gevinst eller har fradragsrett for tap knyttet til realisasjon av aksjer. Unntak fra dette gjelder 
dersom aksjene har vært eid av personlig aksjonær og aksjene har vært eid i tilknytning til 
næringsvirksomhet utøvet av vedkommende aksjonær i Norge. 
 
For personlige aksjeeiere som tidligere har vært skattemessig bosatt i Norge kan realisasjon av aksjer 
innen fem år etter utløpet av det kalenderår bostedsskatteplikten til Norge bortfalt utløse beskatning. I 
tillegg kan det ha skattemessige konsekvenser dersom en aksjeeier, som er en fysisk person, og som 
har blitt beskattet for gevinst på aksjene ved utflytting eller har fått utsettelse med innbetaling av 
utlignet skatt ved utflytting (utflyttingsskatt), realiserer aksjer innen fem år etter at (i) vedkommendes 
skatteplikt som bosatt i Norge opphørte, eller (ii) vedkommende ble ansett som bosatt i en annen stat i 
henhold til skatteavtale. I slike situasjoner bør aksjeeieren ta kontakt med en rådgiver for å avklare de 
skattemessige konsekvensene.  
 
Skatteplikten til Norge som følger av norsk intern rett, kan være ytterligere begrenset i skatteavtale 
mellom Norge og den stat hvor vedkommende aksjonær er skattemessig bosatt. 
 
Juridiske forhold 
Avhengig av akseptnivået som oppnås i Tilbudet vil Schibsteds erverv av Stavanger Aftenblad-aksjer 
kunne utløse krav om meldinger, konsesjoner eller andre godkjennelser fra offentlige myndigheter.  
 
Det kan ikke utelukkes at det vil bli gjennomført tvangsinnløsning samt avlisting av aksjene i 
Stavanger Aftenblad fra Oslo Børs. Dette er riktignok mindre sannsynlig, gitt at Stavanger Aftenblads 
vedtekter inneholder en stemmerettsbegrensning som innebærer at ingen på generalforsamling kan 
utøve stemmerett for mer enn 5 % av selskapets aksjekapital.  
 
Schibsted inngikk 28. februar 2007 avtale med Montrica Global Opportunities Master Fund 
(”Montrica”) som gir Montrica rett til å selge inntil 1 446 209 aksjer i Stavanger Aftenblad til 
Schibsted for NOK 250 per aksje. Salgsretten etter denne avtalen kan utøves fra og med den tredje 
virkedag forut for utløpsdagen og på utløpsdagen, som er 1. mai 2008. Schibsted har frem til 1. april 
2008 rett til å fastsette at utløpsdagen i stedet skal være 1. mai 2009. Salgsretten kan i så fall utøves fra 
og med den tredje virkedag forut for den nye utløpsdagen og på den nye utløpsdagen. I dette tilfelle er 
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prisen NOK 278 per aksje. Dersom Media Norge-fusjonen er gjennomført på det tidspunkt salgsretten 
kan utøves, gjelder den i stedet et antall aksjer i Media Norge. Antall aksjer og pris omregnes etter 
bytteforholdet i fusjonen. For å oppfylle sine forpliktelser etter fusjonsplanen, om maksimalt 
aksjeinnehav i Media Norge på 50,1 %, vil Schibsted i tilfelle måtte sørge for at Media Norge-aksjene 
selges til en tredjepart.  
 
Konkurransetilsynet har behandlet Media Norge-fusjonen, og godkjent den på vilkår som vil innfris. 
Uavhengig av akseptnivået som oppnås i Tilbudet vil Schibsted eierandel i Media Norge etter fusjonen 
reduseres til 50,1 % og utfallet av Tilbudet har derfor ikke betydning for godkjennelsen. Dersom 
fusjonen ikke blir gjennomført kan Schibsted avhengig av akseptnivået som oppnås i Tilbudet måtte 
melde erverv av kontroll med Stavanger Aftenblad etter konkurranseloven. Schibsted har ikke grunn 
til å tro at Konkurransetilsynet vil sette vilkår for å godta et slikt erverv som vil medføre vesentlige 
juridiske konsekvenser for Stavanger Aftenblad. 
 
Medietilsynet behandler for tiden Media Norge-fusjonen, og har varslet at den vil forbys. Varselet er 
også rettet mot Schibsteds erverv av aksjer i Stavanger Aftenblad i forbindelse med fusjonen. Det 
pågår forhandlinger om en minnelig løsning med Medietilsynet. Schibsted har ikke grunn til å tro at 
Medietilsynets eventuelle inngrep mot Media Norge-fusjonen  eller Schibsteds erverv av aksjer i 
Stavanger Aftenblad vil medføre vesentlige juridiske konsekvenser for Stavanger Aftenblad. 
 
Lovvalg og domsmyndighet 
Tilbudet og aksept av Tilbudet er underlagt norsk lovgivning. Eventuelle tvister som måtte oppstå på 
grunn av eller i forbindelse med Tilbudet, skal uten unntak være underlagt norske domstolers 
myndighet med Oslo tingrett som vedtatt verneting. 
 
Kontakt mellom Schibsted og Stavanger Aftenblad 
Det har ikke vært kontakt mellom Schibsted og ledelsen eller styret i Stavanger Aftenblad vedrørende 
Tilbudet i anledning Tilbudet. Det vil ikke bli gitt særlige fordeler til medlemmer av ledelsen eller 
styret i Stavanger Aftenblad i forbindelse med fremsettelsen av Tilbudet. 
 
Utenlandske aksjeeiere 
Stavanger Aftenblad-aksjeeiere som ikke er bosatt i Norge gjøres oppmerksom på at deres adgang til å 
akseptere Tilbudet kan være begrenset av gjeldende rett i deres jurisdiksjon. Tilbudet fremmes ikke 
direkte eller indirekte i noen jurisdiksjon hvor det er forbudt i henhold til gjeldende rett (inkludert, 
men ikke begrenset til USA, Canada, Australia eller Japan) og dette Tilbudsdokumentet og relaterte 
Akseptformular kan ikke distribueres, videresendes eller leveres til eller fra jurisdiksjoner hvor dette er 
forbudt i henhold til gjeldende rett på enhver måte, inkludert, men ikke begrenset til, post, telefaks 
eller telefon.  
 
Aksjeeiere som er bosatt, statsborger eller på annen måte hjemmehørende i land utenfor Norge, plikter 
å orientere seg om og følge relevant lovgivning. Det påligger enhver som ønsker å akseptere Tilbudet 
å påse at han eller hun fullt ut oppfyller de lovbestemmelser om dette som gjelder i vedkommende 
land. 
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3. BAKGRUNNEN FOR TILBUDET, FORMÅL OG PLANER FOR VIDERE DRIFT 
 
Tilbudet er fremsatt som ledd i Schibsteds arbeid med Media Norge-fusjonen. Schibsted mener det er 
rimelig at aksjeeierne i Stavanger Aftenblad får valget mellom å bli aksjeeier i Media Norge gjennom 
fusjonen og salg av sine aksjer i Stavanger Aftenblad. 
 
Diverse 
Nærmere opplysninger om Tilbudet kan fås ved henvendelse til Tilrettelegger på følgende 
telefonnr:+47 24147400. 
 
VEDLEGG 
 
Vedlegg 1:  Kopi av bankgaranti 
Vedlegg 2:  Vedtekter for Stavanger Aftenblad ASA 
Vedlegg 3:  Rapport for første kvartal 2007 for Stavanger Aftenblad ASA 
Vedlegg 4:  Akseptformular 
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Vedlegg 1: Kopi av bankgaranti 
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Vedlegg 2: Vedtekter 
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Vedlegg 3: Rapport for første kvartal 2007 for Stavanger Aftenblad ASA 
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Vedlegg 4: Akseptformular 
 

 
 



Schibsted ASA
Apotekergaten 10

Postboks 490 Sentrum
NO-0180 Oslo

Telefon + 47 23 10 66 00
Faks: +47 23 10 66 01

E-post: schibsted@schibsted.no

Kaupthing ASA
Olav V’s gate 5
Postboks1914 Vika
NO-0125 Oslo

Telefon: +47 24 14 74 00
Faks: +47 24 14 74 01

www.signatur.no


