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Securitas inlöser kvarvarande utestående
aktier i Bell Group plc. och ansöker om
avnotering av Bell Group plc. 

Efter att Securitas den 7 juni 2004 förklarat att kontantbudet på Bell Group plc.
accepterats förbehållslöst i alla avseenden, så har per den 25 Juni 2004 kl 15.00
(Londontid) giltiga acceptanser avseende budet erhållits motsvarande 51.705.801 aktier i
Bell Group plc. vilket motsvarar ca. 96,93 procent av nuvarande totalt utgivet aktiekapital
i Bell Group.

Då giltiga acceptanser avseende budet erhållits motsvarande ett värde av mer än nio
tiondelar Bell aktier vilka budet omfattar, så har Securitas idag skickat meddelande till de
aktieägare i Bell Group som ännu inte har accepterat budet beträffande genomförandet av
de åtgärder som finns i section 428 till 430F i The Companies Act 1985 om att
tvångsinlösa samtliga kvarvarande utestående aktier i Bell Group enligt budets villkor. 

Budet hålls öppet för acceptans till vidare och i enlighet med villkoren i budkungörelsen

Ansökan kommer att inlämnas till UKLA om avlistning av Bell Group aktier från den
officiella listan samt till Londonbörsen om upphörande av tillståndet att handla Bell aktier
på Londonbörsen. Båda ansökningarna förväntas godkännas och träda i kraft 20 dagar
efter inlämnad ansökan, dvs den 27 juli 2004.

Ord och definitioner i budkungörelsen har samma betydelse i detta meddelande.

Detta meddelande är en översättning och vid tveksamhet rörande ord och definitioner
gäller den engelska ursprungsvarianten.
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The Offer is not being made, directly or indirectly, in or into the United States, Canada or
Japan. The Offer will not be capable of acceptance from or within the United States,
Canada or Japan. Accordingly, copies of this announcement are not being, and must not
be, directly or indirectly, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in, into or
from the United States, Canada or Japan and persons receiving this announcement
(including custodians, nominees and trustees) must not mail or otherwise distribute or
send it in, into or from such jurisdictions as doing so may invalidate any purported
acceptance of the Offer.

HSBC Bank plc, which is regulated in the United Kingdom by the Financial Services
Authority, is acting for Securitas in connection with the Offer and no one else and will not
be responsible to anyone other than Securitas for providing the protections afforded to
clients of HSBC Bank plc nor for providing advice in relation to the Offer nor any other
matter referred to in this announcement.

Securitas är en världsledare i säkerhet och erbjuder säkerhetslösningar omfattande
bevakningstjänster, larmsystem och värdehanteringstjänster. Koncernen har mer än
200.000 medarbetare och är verksam i mer än 20 länder i Europa och USA
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