
  
 

 
Fondsbørsmeddelelse nr. 32/2006  
 
 
Den 1. september 2006  
 
 
 
Offentliggørelse af værdipapirnote samt resumé 
 
 
Capinordic A/S offentliggør den 4. september 2006 værdipapirnote samt resumé i forbindelse 
med udbud af nye aktier på Københavns Fondsbørs A/S. 
 
Værdipapirnote samt resumé udarbejdes på baggrund af det prospekt Capinordic A/S 
offentliggjorde den 24. maj 2006 jf prospektbekendtgørelsens kapitel 3 §16. 
 
Værdipapirnote samt resumé omhandler samlet 50.386.378 stk. aktier, der søges optaget til 
notering på Københavns Fondsbørs A/S. Aktierne knyttes til: 
 

Emission Provenu  Kurs Nom. Værdi Antal 
aktier 

Fondsbørsmeddelelse 

Kontant rettet emission af 
20. april 2006 
 400.000.005 20,68 9.671.180 19.342.360 Nr. 10/2006 
Apportindskud af 20. april 
2006 gennemført i 
forbindelse med 
erhvervelsen af 
Statsautoriseret 
revisionsanpartsselskab 
Steen Bryde (navneændret 
til CSV Invest ApS) 
 62.040.000 20,68 1.500.000 3.000.000 Nr. 10/2006 
Kontant rettet emission af 
25. april 2006 341.943.094 23,11 7.398.163 14.796.326 Nr. 11/2006 
Apportindskud af 1. maj 
2006 gennemført i 
forbindelse med 
erhvervelsen af Keops 
Proviso 
Fondsmæglerselskab A/S 
(navneændret til Proviso 
Fondsmæglerselskab A/S) 330.000.007 24,91 6.623.846 13.247.692 Nr. 12/2006 
Samlet 1.133.983.106  25.193.189 50.386.378  

 
De nye aktier forventes optaget til notering den 11. september 2006. Værdipapirnote samt 
resumé, der udarbejdes i denne forbindelse, bliver offentliggjort på Københavns Fondsbørs 
A/S den 4. september 2006, og kan downloades på www.capinordic.se. Her kan prospektet 
offentliggjort den 24. maj 2006 også downloades. 
 
Ledelsen for Capinordic A/S fastholder resultatforventningerne for 2006 som meddelt i 
halvårsrapporten for 2006 se fondsbørsmeddelelse nr. 29/2006 offentliggjort den 8. august 
2006. På side 14 i værdipapinote samt resumé er opstillingen af regnskabstallene fra denne 
halvårsmeddelelse ombearbejdet af hensyn til regnskabsbrugerne. Koncernen forventer, at 
realisere et resultat før afskrivninger, andre driftsudgifter og skat i niveauet t.DKK 80.000 i 
indeværende regnskabsår. 

Capinordic A/S • Strandvejen 58 • Box 69 • 2900 Hellerup • Tlf. +45 7022 8558 • Fax +45 7022 8559 
CVR nr. 13255342 • info@capinordic.se • www.capinordic.se 

Side 1 af 2 
 

http://www.capinordic.se/


  
 

Anvendelse af provenu 
Provenuet fra de fire rettede emissioner forventes anvendt til følgende: 
 

Emission Anvendelse af provenu 
Kontant rettet emission af 20. april 2006 
 

Provenuet vil blive anvendt til en kapitalforhøjelse i G P 
Børsmæglerselskab A/S, der skal skabe kapitalgrundlag for drift af 
pengeinstitut og skal danne grundlag for en kapitalreserve i Capinordic 
A/S. 

Apportindskud af 20. april 2006  
 

Gennemført i forbindelse med erhvervelsen af Statsautoriseret 
revisionsanpartsselskab Steen Bryde (navneændret til CSV Invest ApS) 

Kontant rettet emission af 25. april 2006 Provenuet vil blive anvendt til en kapitalforhøjelse i G P 
Børsmæglerselskab A/S, der skal skabe kapitalgrundlag for drift af 
pengeinstitut og skal danne grundlag for en kapitalreserve i Capinordic 
A/S. 

Apportindskud af 1. maj 2006  Gennemført i forbindelse med erhvervelsen af Keops Proviso 
Fondsmæglerselskab A/S (navneændret til Proviso Fondsmæglerselskab 
A/S) 

 
Kapitalforhøjelserne er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og aktierne søges 
optaget til notering på Københavns Fondsbørs A/S. 
 
 
Udbuddet 
De to emissioner svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 50.386.378 fordelt 
på i alt 25.193.189 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. Aktiekapitalen forøges fra nominelt DKK 
17.274.194 fordelt på 34.548.388 stk. aktier à nominelt DKK 0,50 til nominelt DKK 
42.467.383 fordelt på 84.934.766 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. Emissionen svarer til en 
forøgelse af aktiekapitalen på 145,84%. 
 
Kapitalforhøjelsen sker med henvisning bemyndigelsen givet på selskabets ekstraordinære 
generalforsamling den 12. marts 2004.  
 
 
Tidsplan 
Tidsplanen for aktiernes optagelse til notering er herefter:  

• Offentliggørelse af værdipapirnote samt resumé 4. september 2006 
• Første noteringsdag for nye aktier 11. september 2006 

 
 
 
 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Claus Ørskov Lasse Lindblad 
Bestyrelsesformand Koncerndirektør 

 
 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Koncerndirektør, Lasse Lindblad 
+45 7022 8558 
info@capinordic.se 
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