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Prospektmeddelelse 
 
 
Resume 
Capinordic A/S offentliggør den 23. juli 2007 prospekt i forbindelse med udbud af 
nye aktier på Københavns Fondsbørs A/S. Prospektet omhandler samlet 
udstedelse af 17.528.366 stk. aktier, der søges optaget til notering på OMX Den 
Nordiske Børs København A/S. Aktierne forventes optaget til notering den 30. juli 
2007. 
 
Offentliggørelse af prospekt 
Prospektet omhandler samlet udstedelse af 17.528.366 stk. aktier, der søges 
optaget til notering på OMX Den Nordiske Børs København A/S. Aktierne knyttes 
til følgende emissioner: 
 

1. Kontant rettet emission af 20. marts 2007 med et samlet bruttoprovenu på 
DKK 239.624.000. Tegningskursen er fastsat til 27,23, og den rettede 
emission har en nominel værdi på DKK 4.400.000 svarende til 8.800.000 
stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 

 
2. Apportindskud rettet mod SL Nordic Holding ApS, ifm. erhvervelsen af 

Aktie- og Valutainvest ApS og hvor apportindskuddet er værdifastsat til 
DKK 81.999.991. Tegningskursen er fastsat til 26,58, og den rettede 
emission har en nominel værdi på DKK 1.542.513 svarende til 3.085.026 
stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 

 
3. Kontant emission rettet mod SL Nordic Holding ApS med et samlet 

bruttoprovenu på DKK 149.999.977. Tegningskursen er fastsat til 26,58, 
og den rettede emission har en nominel værdi på DKK 2.821.670 
svarende til 5.643.340 stk. aktier à nominelt DKK 0,50.  

 
I forbindelse med gennemførelse af de tre rettede emissioner har bestyrelsen 
udnyttet bemyndigelsen i §8 i selskabets vedtægter, hvor bestyrelsen er 
bemyndiget til, ad en eller flere gange at forhøje aktiekapitalen ved tegning af nye 
aktier. 
 
De nye aktier forventes optaget til notering den 30. juli 2007. Prospektet, der 
udarbejdes i denne forbindelse, bliver offentliggjort på OMX Den Nordiske Børs 
København A/S den 23. juli 2007, og kan downloades på www.capinordic.com.  
 
Ledelsen for Capinordic A/S fastholder resultatforventningerne for 2007 som 
meddelt i årsregnskabsmeddelelsen for 2006, se selskabsmeddelelse nr. 6/2007 
offentliggjort den 20. marts 2007. Capinordic koncernen forventer for 2007 et 
resultat før af- og nedskrivninger samt skat i niveauet t.DKK 150.000. 
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Anvendelse af provenu  
Provenuet fra de tre rettede emissioner forventes anvendt til understøttelse af 
Capinordic koncernens kapitalgrundlag og forretning, således at Capinordic A/S 
vækststrategi kan gennemføres. Vækststrategien bygger på en kombination af 
akkvisitioner, alliancer, investeringer og organisk vækst.  
 
Udbuddet  
De tre emissioner svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 
8.764.183 fordelt på i alt 17.528.366 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 
Aktiekapitalen forøges fra nominelt DKK 44.782.383 fordelt på 89.564.766 stk. 
aktier à nominelt DKK 0,50 til nominelt DKK 53.546.566 fordelt på 107.093.132 
stk. aktier à nominelt DKK 0,50. Emissionen svarer til en forøgelse af 
aktiekapitalen på 19,57%.  
 
Tidsplan  
Tidsplanen for aktiernes optagelse til notering er herefter:  

• Offentliggørelse af prospekt den 23. juli 2007  
• Første noteringsdag for nye aktier den 30. juli 2007  

 
 

Med venlig hilsen  
 
 

Claus Ørskov Lasse Lindblad 
Bestyrelsesformand Adm. direktør 
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