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Capinordic A/S gennemfører kontant rettet emission med samlet 
bruttoprovenu på op til DKK 240 mio. 
 
Resume 
Bestyrelsen i Capinordic A/S har besluttet at gennemføre en kontant rettet emission med 
et samlet bruttoprovenu ved fuldtegning på DKK 240 mio. Tegningskursen er fastsat til 
DKK 27,23. Kapitalforhøjelse svarer til en udvidelse af aktiekapitalen med op til 8.800.000 
stk. aktier à nominelt DKK 0,50, svarende til en nominel udvidelse på op til DKK 
4.400.000. Kapitalforhøjelsen gennemføres med henblik på understøttelse af selskabets 
vækst- og akkvisitionsstrategi. Den rettede emission gennemføres uden fortegningsret for 
eksisterende aktionærer. Tegningsperioden løber fra 20.marts 2007 frem til 1. maj 2007. 
Bestyrelsen har modtaget forhåndstegninger på samlet DKK 165 mio. 
 
Kontant rettet emission af 20. marts 2007 
Bestyrelsen for Capinordic A/S har den 20. marts 2007 besluttet at udnytte 
bemyndigelsen givet på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. juni 2006 
til gennemførelse af kontant rettet emission. 
 
Emissionen svarer ved fuldtegning til en udvidelse af selskabets nominelle aktiekapital på 
9,83%. Den samlede aktiekapital vil ved fuldtegning og registrering udgøre nom. DKK 
49.182.383 fordelt på 98.364.766 stk. aktier à DKK 0,50. Udviklingen i selskabets 
aktiekapital vil være som følger: 
 Nom. aktiekapital Antal aktier à nom. DKK 0,50 
Aktiekapital pr. 20. marts 2007 44.782.383 89.564.766 
Kontant rettet emission af 20. 
marts 2007 ved fuldtegning 4.400.000 8.800.000 
Total ved registrering i 
Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen 49.182.383 98.364.766 
 
Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen 
Kapitalforhøjelsen sker ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelsen i 
selskabets vedtægter § 8, hvor bestyrelsen indtil den 15. marts 2011 er bemyndiget til, i 
en eller flere emissioner, at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye aktier med indtil 
nominelt DKK 12.685.000 svarende til 25.370.000 stk. aktier à DKK 0,50. Efter 
gennemførsel af den kontant rettede emission af 20. marts 2007 er bestyrelsen således 
ved fuldtegning bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt DKK 
8.285.000. 
 
Rettigheder knyttet til aktierne 
For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de øvrige aktier og aktierne 
giver således ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet (jf. vedtægternes § 8) fra det 
tidspunkt kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
 
Tegningskursen 
Tegningskursen er fastsat til DKK 27,23 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et 
vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S til og 
med den 19. marts 2007. 
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Provenu og anvendelse af provenu 
Det samlede bruttoprovenu udgør DKK 240 mio. Kapitalforhøjelsen gennemføres med 
henblik på understøttelse af selskabets vækst- og akkvisitionsstrategi. 
 
Tidsplan for gennemførelse af kapitalforhøjelsen 
Tegningsperioden løber fra 20.marts 2007 til 1. maj 2007. Bestyrelsen har modtaget 
forhåndstegninger på samlet DKK 165 mio. De nye aktier søges optaget til notering på 
Københavns Fondsbørs A/S i henhold til de herom gældende regler og efter, at 
kapitaludvidelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lasse Lindblad 
Koncerndirektør 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Koncerndirektør Lasse Lindblad 
+45 8816 3000,  
+45 4094 0708,  
info@capinordic.com 


