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Fondsbørsmeddelelse nr. 31/2006 
 
 
Den 23. august 2006 
 
 
Capinordic A/S investerer i Euroinvestor.com A/S 
Capinordic A/S har den 23. august 2006 investeret DKK 32.400.000 i Euroinvestor.com A/S.  
Den samlede investeringssum erlægges kontant.  
 
Beløbet sammensættes af et direkte køb af aktier i Euroinvestor.com A/S på DKK 
22.400.000 og en kapitalforhøjelse i Euroinvestor.com A/S på DKK 10.000.000. Dette 
medfører, at Capinordic A/S samlet ejer 25,92% af den samlede aktiekapital i 
Euroinvestor.com A/S. 
 
 
Euroinvestor.com A/S 
Euroinvestor.com A/S driver Euroinvestor.dk, der er Danmarks førende aktie- og 
investeringsportal med 400.000 unikke månedlige brugere. 
 
Euroinvestor.dk er et 100% uafhængigt internetmedie, der gennem et omfangsrigt 
informationsmateriale støtter private investorer i at foretage investeringer. 
 
Euroinvestor.dk tilbyder blandt andet: 
 

• aktiekurser fra hele verden 
 

• nyheder fra førende nyhedskilder 
 

• online investorværktøjer  
 
Herudover tilbyder Euroinvestor.com A/S investor relationsværktøjer gennem 
www.euroinvestor.com/ir. 
 
Euroinvestor.com A/S har den 30. juni 2006 aflagt regnskab for en 9 måneders periode med 
et resultat før skat på DKK 8.076.766. 
 
 
Motiv for investeringen 
Ledelsen i Capinordic A/S vurderer, at Euroinvestor.com A/S har et stort fremtidigt vækst 
potentiale, særligt i tilknytning til en forestående ekspansion af Euroinvestor.dk. 
 
Ledelsen i Capinordic A/S vurderer, at Capinordic A/S og Euroinvestor.com A/S kan indgå 
strategiske samarbejder indenfor en række områder herunder servicering af: 
 

• investorer, der ønsker at foretage almindelig børshandel gennem en handelsportal 
 

• børsnoterede selskaber 
 

• selskaber, der ønsker at blive børsnoteret 
 

• og investorer, der ønsker at deltage i børsemissioner gennem Capitrader.dk 
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Kapitalforhøjelsen på DKK 10.000.000 skal skabe det fornødne finansielle fundament til 
realisering af Euroinvestor.com A/S’ fremtidige ekspansion. 
 
For at optimere udnyttelsen af synergieffekter mellem de to selskaber vil Erik Damgaard 
Nielsen, der er bestyrelsesmedlem i Capinordic A/S indtræde i bestyrelsen i 
Euroinvestor.com A/S. 
 
Der vil i et fremtidigt samarbejde blive fastholdt uafhængighed parterne i mellem herunder 
også i forhold til rådgivning og formidling af information. Der er indgået en sædvanlig 
aktionæroverenskomst mellem parterne, der primært har til sigte at sikre en gensidig 
forkøbsret overfor tredjepart. 
 
 
Samlede investeringssum 
Der knyttes ikke nogle særlige betingelser til købet. Den samlede investeringssum på DKK 
32.400.000 erlægges kontant.  
 
Beløbet sammensættes af et direkte køb af aktier i Euroinvestor.com A/S på DKK 
22.400.000 og en kapitalforhøjelse i Euroinvestor.com A/S på DKK 10.000.000. Dette 
medfører, at Capinordic A/S samlet ejer 25,92% af den samlede aktiekapital i 
Euroinvestor.com A/S. 
 
Euroinvestor.com A/S indregnes som konsekvens heraf som associeret selskab i Capinordic 
koncernen. 
 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Lasse Lindblad 
Koncerndirektør 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Koncerndirektør, Lasse Lindblad 
+45 7022 8558 
info@capinordic.se 


