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Acceptance Form (Appendix 1A) 
For use in accepting the Mandatory Offer by Skybound Game Studios, Inc. (the “Offeror”) described in the Offer Document dated 27 May 2022 to purchase all issued and outstanding 
Shares in 5th Planet Games A/S (“5PG” or the “Company”) that are not already owned by the Offeror. Capitalised terms used in this Acceptance Form shall have the same meaning 
as set out in, and be deemed to be construed in accordance with, the Offer Document. The terms of the Offer are set forth in the Offer Document, see section 1 (“The Offer”) and in 
particular section 1.8 (“Acceptance of the Offer”) of the Offer Document. Properly completed and signed Acceptance Forms may be sent by e-mail and post, or be hand delivered 
to the Receiving Agent at the address set out below. 
Offer Price: NOK 0.60968 per Share. 
Offer Period: From and including 30 May 2022 to 16:30 (Norwegian time) on 27 June 2022. 
Shareholdings registered with the VPS: 
The shareholder register of the Company maintained in the VPS as of 27 May 2022 shows: 

 
VPS Account: Number of Shares: Bank account registered in VPS Rights holder registered: 

    

Acceptance deadline: 
ACCEPTANCE MUST BE RECEIVED BY THE RECEIVING AGENT BY 16:30 (Norwegian time) ON 27 JUNE 2022. SHAREHOLDERS WITH 5PG SHARES DIVIDED BETWEEN SEVERAL VPS 
ACCOUNTS WILL RECEIVE AN ACCEPTANCE FORM FOR EACH ACCOUNT AND ARE REQUIRED TO SUBMIT A SEPARATE ACCEPTANCE FORM FOR EACH ACCOUNT IN ORDER TO ACCEPT 
THE OFFER FOR THE SHARES REGISTERED ON EACH SUCH ACCOUNT. THE OFFEROR RESERVES THE RIGHT TO REJECT ANY ACCEPTANCE OF THE OFFER WHICH IS NOT IN PROPER 
FORM, OR WHICH MAY BE UNLAWFUL, WITHIN THE LIMITS OF THE DUTY TO TREAT SHAREHOLDERS EQUALLY UNDER SECTION 6-10 (9) OF THE NORWEGIAN SECURITIES TRADING 
ACT. THE OFFEROR ALSO RESERVES THE RIGHT, BUT SHALL IN NO EVENT BE OBLIGED, TO ACCEPT ANY ACCEPTANCE FORM WHICH IS DELIVERED AFTER THE EXPIRY OF THE OFFER 
PERIOD AND TO TREAT AN ACCEPTANCE OF THE OFFER AS VALID ALTHOUGH THE ACCEPTANCE FORM HAS NOT BEEN PROPERLY COMPLETED OR IS NOT ACCOMPANIED BY THE 
REQUIRED EVIDENCE OF AUTHORITY OR IS RECEIVED AT A PLACE OTHER THAN AS SET OUT ABOVE. 
Guidance: 
• Unless otherwise specified, this Acceptance includes all the Shares stipulated in the box “Number of Shares” under “Shareholdings registered with the VPS” 

above, and any Shares which have been or will be acquired until the Shares are debited from the Acceptant’s VPS account and transferred to an escrow account in the name of the 
Receiving Agent and which will be credited to the VPS account set out above. 

• I/we accept that I/we may not sell, otherwise dispose, encumber or transfer to another VPS account, the 5PG Shares tendered hereunder. The Receiving Agent is irrevocably 
authorised to block the 5PG Shares on the above-mentioned VPS account in favour of the Receiving Agent on behalf of the Offeror. 

• I/we accept that cash settlement will be made by crediting the bank account which is registered as the account for dividends on my/our VPS account. For Shareholders who do 
not hold a bank account with a Norwegian bank, payment details for offshore payments must be included in the Acceptance Form in addition to the bank account number, the bank, 
IBAN, SWIFT/BIC or similar payment codes depending on the jurisdiction where the bank account is located. The Receiving Agent should be contacted by the Shareholder in this 
respect. Settlement for Shareholders who do not have a known bank account will be made upon further request and the Receiving Agent will endeavour to contact Shareholders 
who do not have a registered bank account in the VPS accounts or included account details in the acceptance form. To the extent they are not able to reach the Shareholders, the 
Receiving Agent will deposit the amounts for collection at a later stage. 

• The Receiving Agent is given irrevocable authorisation to debit my/our VPS-account, and to transfer the 5PG Shares tendered hereunder to the Offeror against payment of the Offer 
Price. 

• Settlement of the Offer Price will be made in accordance with the procedures set forth in section 1.10 (“Settlement”) of the Offer Document. 
• As described in the Offer Document, the Offer cannot be accepted by Shareholders in restricted jurisdictions (see “Offer Restrictions”), and to the extent any Acceptance Forms are 

received from Shareholders in such restricted jurisdictions they will be disregarded. I/we confirm that my/our acceptance is not restricted according to the laws of the jurisdictions 
applicable to me/us. 

• This acceptance will be treated as valid only if any rights holder (marked with a “Yes” under “Right holder registered” in the right box under “Shareholdings registered in the VPS” 
below) has consented to the sale and transfer of the Shares free of encumbrances or other third-party rights to the Offeror by signing this Acceptance Form under “Rights holder” 
below. 

• In accordance with the Norwegian Securities Trading Act, the Receiving Agent must categorize all new customers in one of three customer categories. All shareholders delivering 
this Acceptance Form and which are not existing clients of the Receiving Agent will be categorized as non-professional clients. For further information about the categorization, the 
shareholder may contact the Receiving Agent. The Receiving Agent will treat the delivery of this Acceptance Form as an execution only instruction from the shareholder to sell his/her 
5PG Shares under the Offer, since the Receiving Agent is not in the position to determine whether the acceptance of the Offer and selling of 5PG Shares is suitable or not for the 
shareholder. 

• The Offer and this Acceptance Form are governed by and will be interpreted in accordance with Norwegian law, except for any questions regarding the Offeror's obligation to 
make the Offer and any exemptions with respect to that obligation, which is governed by Danish law. Any disputes are subject to the exclusive 
jurisdiction of the courts of Norway, with the Oslo District Court as legal venue, except for any disputes regarding questions subject to Danish law which will be subject to the 
jurisdiction of the courts of Denmark. 

• If the Acceptance Form is signed by a person acting on behalf of the 5PG Shareholder, evidence of the authority of such person to sign the Acceptance Form, 
e.g. an authorisation and/or a company certificate, must be delivered together with the Acceptance Form in order for the Acceptance to be valid. 

• Any 5PG Shareholder whose 5PG Shares are registered in the name of a broker, dealer, commercial bank, trust company or other nominee must contact such person if such 5PG 
Shareholder desires to accept the Offer for such 5PG Shares. 

• An Acceptance is irrevocable and cannot be withdrawn after receipt by the Receiving Agent. 
• Shareholders accepting the Offer will retain ownership of their 5PG Shares until settlement of the Offer. All Shareholder rights shall, to the extent permitted under Norwegian law, 

be vested with the Shareholder until settlement of the Offer. 
Acceptance: 
My/our acceptance only applies to parts of my/our shareholdings in the Company: shares (number of shares for partial acceptance) 

By executing and delivering this Acceptance Form I/we represent and warrant that I/we have received the Offer Document and accept the Offer for all of 
my/our Shares in the Company in accordance with the terms of the Offer as set forth in the Offer Document. 
Signature: 

  _           
Place Date Signature* Telephone daytime 
* If signed by power of attorney, the power of attorney (and with respect to companies, Certificate of Registration or similar documentation) shall be enclosed. If signed by a person with signatory right,Certificate 
of Registration or similar documentation shall be enclosed. 

 
If relevant, fill in non-VPS dividend bank account for cash settlement: 

 
Payment to Shareholders who do not have a Norwegian bank account connected to their VPS account: 

 
Fill in here:  and   

Bank account number/IBAN-number  SWIFT/BIC-code 
Rights holder: 
If there is a registered rights holder on the VPS account, this will be marked with a YES in the box “Rights holder registered” above. As rights holder, the undersigned consents 
to the transfer of the Shares to the Offeror free of any encumbrances and any other third-party right whatsoever. 

 
  _       
Place Date Rights holder’s signature*** 

 
*** If signed by power of attorney, the power of attorney (and with respect to companies, Certificate of Registration or similar documentation) shall be enclosed. If signed by a person with signatory right, 
Certificate of Registration or similar documentation shall be enclosed. If more than one rights holder is registered, each rights holder must sign. 



Returneres til: 
Norne Securities AS 

 

Postboks 7801 
5020 Bergen, Norway 
Tel: +47 55 55 91 30 
E-mail: aksept@norne.no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akseptblankett (Appendix 1B) 
Til bruk ved aksept av det Pliktige Tilbudet fra Skybound Game Studios, Inc. (“Tilbyder”) beskrevet i Tilbudsdokumentet datert 27. mai 2022 om kjøp av alle utestående aksjer i 5th 
Planet Games A/S (“5PG” eller “Selskapet”) som er og vil bli utstedt som ikke allerede er eid av Tilbyder. Uttrykk med stor forbokstav i denne Akseptblanketten, skal ha samme 
innhold, og tolkes på samme måte, som i Tilbudsdokumentet. Vilkårene for Tilbudet er inntatt i Tilbudsdokumentet, se punkt 1 (“Tilbudet”) og særlig punkt 1.8. (“Aksept av 
Tilbudet”) i Tilbudsdokumentet. Riktig utfylte og signerte Akseptblanketter kan sendes pr. epost eller post, eller leveres personlig hos Norne Securities AS (“Oppgjørsagenten”) på 
adressen som fremgår nedenfor. 
Tilbudspris: NOK 0.60968 per Aksje. 
Tilbudsperiode: Fra og med 30. mai 2022 til kl 16.30 (norsk tid) 27. juni 2022. 
Aksjebeholdning registrert i VPS: 
Selskapets aksjonærregister i VPS viser per 27. mai 2022: 

 
VPS-konto: Antall aksjer: Bankkonto registrert i VPS: Registrerte rettighetshavere: 

    

Akseptfrist: 
AKSEPT MÅ VÆRE MOTTATT HOS OPPGJØRSAGENTEN INNEN KL. 16.30 DEN 27. JUNI 2022. AKSJONÆRER MED 5PG-AKSJER FORDELT PÅ FLERE VPS-KONTI VIL MOTTA EN 
AKSEPTBLANKETT FOR HVER KONTO OG VIL MÅTTE SENDE INN SEPARATE AKSEPTBLANKETTER FOR HVER KONTO FOR Å AKSEPTERE TILBUDET FOR AKSJER REGISTRERT PÅ HVER 
SLIK KONTO. TILBYDER FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å AVVISE EVENTUELLE AKSEPTER SOM IKKE GIS I HENHOLD TIL INSTRUKSENE ELLER SOM ER ULOVLIGE INNENFOR 
GRENSENE FOR LIKEBEHANDLING AV AKSJONÆRER I HENHOLD TIL VERDIPAPIRHANDELLOVEN § 6-10 (9). TILBYDER FORBEHOLDER SEG OGSÅ RETTEN, MEN ER UNDER INGEN 
OMSTENDIGHET FORPLIKTET TIL Å GODTA, ENHVER AKSEPT SOM LEVERES ETTER TILBUDSPERIODENS UTLØP, OG TIL Å BEHANDLE EN AKSEPT AV TILBUDET SOM GYLDIG SELV 
OM AKSEPTBLANKETTEN IKKE ER RIKTIG UTFYLT, IKKE ER GITT MED NØDVENDIG DOKUMENTASJON PÅ FULLMAKT, ELLER ER LEVERT PÅ ET ANNET STED ENN ANGITT OVENFOR. 

 
Veiledning: 
• Med mindre noe annet uttrykkelig fremgår omfatter denne aksepten alle Aksjene inntatt i boksen “Antall aksjer” under “Aksjebeholdning registrert i VPS” ovenfor, samt Aksjer 

som har blitt eller blir ervervet frem til Aksjene er debitert fra Aksjonærens VPS-konto og overført til en escrow-konto i Oppgjørsagentents navn, og som vil bli kreditert til VPS- 
kontoen indikert ovenfor. 

• Jeg/vi aksepterer at jeg/vi ikke kan selge, eller på annen måte avhende, behefte eller overføre til annen VPS-konto, 5PG-aksjene som aksepteres solgt i denne aksepten. 
Oppgjørsagenten har ugjenkallelig tillatelse til å blokkere 5PG-aksjene på ovennevnte VPS-konto til fordel for Oppgjørsagenten på vegne av Tilbyderen. 

• Jeg/vi aksepterer at kontantoppgjøret finner sted ved overføring til bankkontoen som er registrert som konto for utbytte på min/vår VPS-konto. Aksjonærer uten norsk bankkonto 
må oppgi betalingsinformasjon for utenlandsbetaling i denne Akseptblanketten, inkludert kontonummer, navn på bank, IBAN, SWIFT/BIC eller lignende betalingskode avhengig 
av i hvilken jurisdiksjon Aksjonærens bank holder til. Oppgjørsagenten bør kontaktes av Aksjonæren angående dette. Oppgjør til Aksjonærer som ikke har en kjent bankkonto 
gjennomføres på forespørsel. Oppgjørsagenten vil bestrebe å kontakte Aksjonærer som ikke har bankkonto tilknyttet sin VPS-konto eller som ikke har oppgitt betalingsinformasjon i 
denne Akseptblanketten. I den grad Oppgjørsagenten ikke er i stand til å nå Aksjonæren, vil Oppgjørsagenten deponere beløpet for innkreving på et senere tidspunkt. 

• Oppgjørsagenten er gitt ugjenkallelig tillatelse til å belaste min/vår VPS-konto, og til å overføre 5PG-aksjene som tilbys til Tilbyderen mot betaling av Tilbudsprisen. 
• Oppgjør av Tilbudsprisen vil gjennomføres i henhold til prosedyren beskrevet i punkt 1.10 (“Settlement”) i Tilbudsdokumentet. 
• Som det fremgår i Tilbudsdokumentet, kan Tilbudet ikke aksepteres av Aksjonærer i begrensede jurisdiksjoner (se “Tilbudsbegrensninger”), og Akseptblanketter som mottas fra 

Aksjonærer i slike begrensede jurisdiksjoner vil ikke bli tatt i betraktning. Jeg/vi bekrefter at min/vår aksept ikke er begrenset i henhold til loven i den jurisdiksjon som gjelder 
for meg/oss. 

• Aksepten er bare gyldig dersom samtlige rettighetshavere (markert med JA under “Registrerte rettighetshavere” i boksen til høyre under “Aksjebeholdning registrert i VPS” 
nedenfor) har samtykket til at Aksjene selges og overføres til Tilbyder fri for heftelser eller andre tredjepartsrettigheter ved å signere denne Akseptblanketten under 
“Rettighetshaver” nedenfor. 

• I henhold til den norske verdipapirhandelloven, må Oppgjørsagenten kategorisere alle nye kunder i én av tre kundekategorier. Alle Aksjonærer som leverer inn denne 
Akseptblanketten og som ikke er eksisterende kunder av Oppgjørsagenten vil kategoriseres som ikke-profesjonelle kunder. Aksjonæren kan kontakte Oppgjørsagenten for mer 
informasjon om denne kategoriseringen. Oppgjørsagenten vil anse innleveringen av denne Akseptblanketten kun som en instruks fra Aksjonæren om å selge hans/hennes 5PG- 
aksjer i henhold til Tilbudet, siden Oppgjørsagenten ikke er i posisjon til å avgjøre hvorvidt aksepten av Tilbudet og salget av 5PG-aksjer er hensiktsmessig for Aksjonæren. 

• Tilbudet og denne Akseptblanketten er regulert av og skal tolkes i henhold til norsk lov, bortsett fra eventuelle spørsmål angående Tilbyders forpliktelse til å fremme Tilbudet, og 
eventuelle unntak med hensyn til denne forpliktelsen, som er underlagt dansk rett. Eventuelle tvister skal løses for norske domstoler, med Oslo tingrett som verneting, bortsett 
fra eventuelle tvister som gjelder spørsmål underlagt dansk rett, og som vil løses for danske domstoler. 

• Dersom en Akseptblankett er signert av en person som handler på vegne av en 5PG-Aksjonær, må dokumentasjon på denne personens fullmakt til å signere Akseptblanketten, 
leveres sammen med Akseptblanketten for at Akseptblanketten skal være gyldig. 

• Enhver 5PG-aksjonær som har 5PG-aksjer registrert i navnet til en megler, bank eller annen forvalter må kontakte slik person dersom 5PG-aksjonæren ønsker å akseptere Tilbudet 
for slike 5PG-aksjer. 

• En Aksept er ugjenkallelig å kan ikke tilbakekalles etter at den er mottatt av Oppgjørsagenten. 
• Aksjonærer som aksepterer Tilbudet vil beholde eierskapet til sine 5PG-aksjer inntil oppgjør i Tilbudet er gjennomført. Alle aksjonærrettigheter skal, i den grad det er tillatt etter 

norsk rett, tilfalle Aksjonæren inntil oppgjør i Tilbudet er gjennomført. 
Aksept: 
Min/vår aksept gjelder kun deler av min/våre aksjeposter i Selskapet: aksjer (antall aksjer for delvis aksept) 
Ved å fylle ut og sende inn denne Akseptblanketten, bekrefter jeg/vi at jeg/vi har mottatt Tilbudsdokumentet, og aksepterer Tilbudet for alle mine/våre 
Aksjer i Selskapet på de vilkår for Tilbudet som fremgår av Tilbudsdokumentet. 
Signatur: 
 
 _ 

 
   

 
   

 
   

Sted Dato Signatur* Telefon dagtid 

* Hvis underskrevet i henhold til fullmakt, skal fullmakt (og for selskaper, firmaattest eller tilsvarende dokumentasjon) følge vedlagt. Hvis underskrevet av en person med signaturrett, skal firmaattest eller 
tilsvarende dokumentasjon vedlegges. 

Dersom relevant, fyll inn bankkonto for kontantoppgjør: 
 

Betaling til Aksjonærer som ikke har en norsk bankkonto knyttet til deres VPS-konto: 
 

Fyll ut:  og   
Bankkontonummer/IBAN-nummer  SWIFT/BIC-kode 

 
Rettighetshaver: 
Hvis det er en registrert rettighetshaver på VPS-kontoen, er dette markert med JA under “Registrerte rettighetshavere” ovenfor. Som rettighetshaver, samtykker 
undertegnede til at Aksjene overføres til Tilbyder fri for heftelser eller andre tredjepartsrettigheter. 

 

 _       ____________ 
Sted            Dato               Rettighetshavers signatur*** 
 _________ 

*** Hvis signert i henhold til fullmakt skal fullmakt (og for selskaper, firmaattest eller tilsvarende dokumentasjon) følge vedlagt. Hvis signert av en person med signaturrett, skal firmaattest eller tilsvarende 
dokumentasjon vedlegges. Hvis det er registrert flere enn én rettighetshaver, må hver enkelt rettighetshaver signere. 


