Familien Skaugen følger opp tidligere
beslutning om å avvikle det felles
eierskap i Skaugen Gruppen med Eva
Skaugen.
Familien Skaugen eier ca 36% av aksjene I IM Skaugen (IMSK) gjennom Bygdøy alle 53 AS.

Rettsaken mellom søsknene Elenor Falkenberg, Monica Skaugen og Morits Skaugen på den
ene siden og Eva Skaugen på den andre siden og derfor om eierinteressene i Skaugen
Gruppens aktiviteter er vel kjent gjennom mediedekning og gjennom mer enn 10 år.

I forbindelse med lagmannsrettens behandling av saken denne uken , har de 3 søsknene
Elenor, Monica og Morits besluttet å begrense saken til spørsmålet om hvilket
innløsningsbeløp Eva Skaugen er berettiget til. Årsaken til dette initiativet er et ønske om å
avslutte en årelang familiekonflikt og dermed skape ro og forutsigbarhet for de involverte
partner, herunder I.M. Skaugen SE og dets øvrige aksjonærer, ansatte , samarbeidspartnere
og andre berørte.

Teknisk sett vil avviklingen av det felles eierskapet med Eva Skaugen skje ved at Eva
Skaugens selskap (Carita AS ) blir innløst som aksjonær i Bygdøy Allè 53 AS ( tidligere
Alcides AS ) , der Carita AS per i dag eier 25 % av aksjene. De øvrige 75 % av aksjene
i Bygdøy Allè 53 AS eies av Eikland AS , som igjen er eiet av søsknene Elenor, Monica og
Morits ( gjennom respektive selskaper ).

Etter avviklingen av det felles eierskap med Eva Skaugen, vil Bygdøy Allè 53 AS ( som på
det tidspunkt bare vil være eiet av Elenor, Monica og Morits gjennom Eikland AS ) fortsatt eie
ca. 36 % av aksjene i det børsnoterte I.M.Skaugen SE. Eva Skaugen vil m.a.o. ikke lengre
ha direkte eller indirekte eierskap til Skaugen Gruppens aksjer i I.M.Skaugen SE.

Det initiativet Elenor Falkenberg, Monica Skaugen og Morits Skaugen nå har tatt er i
samsvar med en aksjonæravtale disse tre søsken inngikk allerede 6. desember 2000, der
det heter at "det skal søkes oppnådd en ordning hvoretter Eva Skaugen kan utløses fra
selskapet". I tråd med lovens fremgangsmåte, var det opprinnelig forventet at saken ville bli
løst ved at Eva Skaugen solgte sine aksjer i de felles eide selskaper herunder Bygdøy Allè
53 AS . Dette skjedd ikke og man måtte finne andre alternativer som det har tatt tid å
realisere. Den utløsende årsak til at en innløsning nå muliggjøres er et nylig avtalt salg av en
eiendom, som til nå har vært i felles eierskap.

Det understrekes at den innløsning det nå legges opp til er i tråd med aksjonæravtalen fra
2000, og derfor innebærer et ønsket resultat for Elenor Falkenberg, Monica Skaugen og
Morits Skaugen. Løsningen innebærer ikke erkjennelse av slike påståtte brudd på
aksjelovens regler som Eva Skaugen har påberopt seg. Etter gjennomføring av saken for
lagmannsretten og den innløsning av Eva Skaugen som da vil måtte følge, ser vi som
søsken (Elenor, Monica og Morits) frem til å videreføre Skaugen-familiens eier interesser i
Eikland og tilknyttede selskaper og videreføre vårt engasjement i IM Skaguen SE.

I.f.m. disse familære forhold ifm Lagmannsrettsaken har adv. Magnus Hellesylt, eller i hans
fravær, adv. Andreas Mellbye (#210 210 00) påtatt seg rollen som media talsmann for
familien.

This press release is also available on the Internet at our website: http://www.skaugen.com.
I.M. Skaugen SE is a Marine Transportation Service Company, with a focus on Innovative
Maritime Solutions. Our core activity is the seaborne transport and logistics of liquefied
gases, such as petrochemical gases, LPG and now also LNG.
The I.M. Skaugen Group of companies (IMS) currently operates a fleet of 39 vessels
worldwide of which 19 are gas carriers within the core business area. We are also capable to
provide on- and off-shore LNG terminal management as well as ship to ship transfer services
of LNG/LPG and on a global basis. We have in-house capabilities for the development and
design of specialized high quality gas carriers for our niche markets and we recruit, train and
employ our own team of seafarers.
IMS employs approximately 2,000 people globally out of which 700 are within our core gas
activity, and with 23 nationalities represented. We manage and operate our activities and
service our clients from our offices in Singapore, Oslo, Shanghai, St. Petersburg, Houston,
Sunderland and Bahrain.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the
Norwegian Securities Trading Act.

