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Aktiers optagelse til notering i forbindelse med erhvervelse 
af Nordisk Fondservice AB 
 
Resume 
Capinordic A/S har i forbindelse med erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB erlagt en 
del af købesummen ved apportemission. Aktierne, der knyttes til denne emission, er 
registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 8. august 2007. 
 
Nordisk Fondservice AB er etableret i 1999 og forvalter fondförsäkringer i Sverige. 
Nordisk Fondservice AB oplever en meget positiv vækst og har indgået 10.000 nye 
aftaler med kunder siden indgåelse af den betingede købsaftale i maj og haft en tilgang i 
forvaltet kapital på 1,1 mia. SEK. Nordisk Fondservice AB forvalter herefter SEK 8,5 mia. 
 
Capinordic A/S ansøger aktierne optaget til notering på OMX Københavns Fondsbørs og 
oplyser, med henvisning til Håndbog for udstedere, Kapitel 4, Afsnit 2, §3 følgende. 
 
Beslutningen, der ligger til grund for udstedelsen af nye aktier 
Bestyrelsen for Capinordic A/S (CVR: 13 25 53 42) har som led i berigtigelsen af den 
betingede aktieoverdragelsesaftale den 22. maj 2007 besluttet, delvist at udnytte 
bemyndigelsen givet på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 20. april 2007 
til gennemførelse af apportemissionen, der knyttes til erhvervelsen af Nordisk 
Fondservice AB. Betingelserne i aktieoverdragelsesaftale er efterfølgende opfyldt og 
erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB blev endelig pr. 7. august 2007.  
 
Apportemissionen svarer til en udvidelse af selskabets nominelle aktiekapital på 4,61%. 
 
Capinordic A/S’ regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. 
 
Hvem er Nordisk Fondservice AB 
Nordisk Fondservice AB er etableret i 1999 og forvalter fondförsäkringer i Sverige. 
Nordisk Fondservice AB oplever en meget positiv vækst og har indgået 10.000 nye 
aftaler med kunder siden indgåelse af den betingede købsaftale i maj og haft en tilgang i 
forvaltet kapital på 1,1 mia. SEK. Nordisk Fondservice AB forvalter herefter SEK 8,5 mia. 
 
Nordisk Fondservice ABs primære produkter er fondförsäkringer. Nordisk Fondservice 
AB samarbejder i dag med 22 udbydere af forsikringsprodukter om formidling af 
kapitalforvaltning herunder SEB, Skandia, Länsförsäkringar, CGU Life, Moderna 
Försäkringer og SPP. 
 
Nordisk Fondservice AB sælger sine tjenester gennem et distributionsnetværk, der består 
af uafhængige finansielle rådgivere (forsikringsmæglere). Nordisk Fondservice AB har 
indgået samarbejdsaftaler med ca. 800 forsikringsmæglere fordelt over hele Sverige om 
distribution af deres produkter. Der er i dag ca. 1.200 forsikringsmæglere i Sverige. 
 
Nordisk Fondservice AB anvender en specieludviklet og stærkt innovativ IT-platform til 
styring af relationerne til kunder, forsikringsmæglere og alliancepartnere. IT-platformen 
understøtter i høj grad selskabets vækstscenario. 
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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 16.235.817 svarende til 32.471.634 stk. aktier af DKK 0,50. Efter 
gennemførsel af apportemissionen, der knyttes til erhvervelsen af Nordisk Fondservice 
AB er bestyrelsen således bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt 
DKK 13.769.847 svarende til 27.539.694 stk. aktier. 
 
Udviklingen i aktiekapital  
Capinordic A/S’ aktiekapital udgjorde før registrering af kapitalforhøjelsen nominelt DKK 
53.546.566 svarende til 107.093.132 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 
 
Apportemission, der knyttes til erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB svarer til nominelt 
DKK 2.465.970 svarende til 4.931.940 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 
 
Capinordic A/S’ nominelle aktiekapitel udgør således pr. 8. august 2007 nominelt DKK 
56.012.536 svarende til 112.025.072 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 
 
Aktionærsammensætningen før og efter emissionen 
Nedenfor angives udviklingen i aktionærsammensætningen før og efter emissionen: 

Aktionær Antal aktier før 
emission 

Procentdel før 
emission 

Antal aktier 
efter emission 

Procentdel 
efter 
emission 

Keops A/S***** 18.794.018 17,55 18.794.018 16,78 
SL Nordic Holding 
ApS ***** 

8.728.366 8,15 8.728.366 7,79 

Erik Damgaard 
Porteføljeinvest 
A/S m.fl.*** 

7.844.950 7,33 7.844.950 7,00 

Synerco ApS***** 7.737.598 7,23 7.737.598 6,91 
Bryde Gruppen 
ApS* 

7.739.540  7,23 7.739.540 6,91 

NCap ApS***** 7.230.700 6,75 7.230.700 6,45 
DKA Consult ApS 
m.fl.** 

6.611.787 6,17 6.611.787 5,90 

Øvrige ****** 42.406.173 39,58 47.338.113 42,26 
Total 107.093.132 100 112.025.072 100 
*Selskabet ejes af direktør Steen Bryde. 
**Selskabet ejes af administrerende direktør Lasse Lindblad. M.fl. dækker over DKA Invest ApS, 
der er en del af DKA koncernen. DKA koncernen ejes af administrerende direktør Lasse 
Lindblad. 
*** Bestyrelsesmedlem Erik Damgaard Nielsen er aktionær og direktør i selskabet. M.fl. dækker 
over nærtstående. 
****Selskabet ejes af bestyrelsesmedlem Ole Vagner. 
*****Ifølge senest offentliggjorte storaktionærmeddelelse 
******Aktionærer, der ejer mindre end 5 % af selskabets aktiekapital. 

 
Rettighederne, der er knyttes til de nye aktier 
Købesummen udgør ved aftalens indgåelse SEK 350 mio, svarende til ca. DKK 283 mio. 
Købesummen erlægges ved en kontant betaling på ca. DKK 146 mio. samt ved 
udstedelse af 4.931.940 stk. aktier à nominelt DKK 0,50 i Capinordic A/S. 
 
Der er en lock-up periode på aktierne på tre år, således at sælgerne af Nordisk 
Fondservice AB kan sælge aktierne i Capinordic A/S i portioner af en tredjedel én gang 
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årligt regnet fra datoen for endelig aftaleindgåelse. Erhvervelsen af Nordisk Fondservice 
AB var endelig den 7. august 2007. 
 
I visse tilfælde kan købesummen for Nordisk Fondservice AB blive reguleret. Såfremt det 
måtte vise sig at selskabets aggregerede resultat efter skat for årene 2007 og 2008 bliver 
mindre end de budgetterede SEK 52 mio. bliver købesummen reguleret med samme 
multipel, der har dannet grundlag for prisfastsættelsen. 
 
For de nytegnede aktier i Capinordic A/S 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. 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. De nye aktier er omsætningspapirer, og der gælder 
ikke nogen indskrænkninger i aktiernes frie omsættelighed udover den ovenfor nævnte 
lock-up periode. I forbindelse med udlodning af udbytte tilbageholdes udbytteskat i 
henhold til gældende skattelovgivning. De nye aktier bærer fuldt udbytte fra 
regnskabsåret 2007. Omkostningerne i forbindelse med den apportemissionen udgør 
t.DKK 230. 
 
Tidsplan for aktiernes optagelse til notering 
Aktierne forventes registreret hos Værdipapircentralen og optaget til notering på 
Københavns Fondsbørs A/S snarest muligt. Capinordic aktiens ISIN-kode er: 
DK0010212570. Aktieudstedende institut er Capinordic Bank A/S. 
 
Tegningskursen 
Tegningskursen er fastsat til DKK 27,92 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som et 
vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S fra den 
20. april 2007 til og med den 3. maj 2007. Tegningskursen er offentliggjort i selskabets 
fondsbørsmeddelelse nr. 13/2007, der blev offentliggjort den 7. maj 2007. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lasse Lindblad 
Administrerende direktør 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Administrerende direktør Lasse Lindblad 
+45 8816 3000, 
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info@capinordic.com 
 


