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Selskabsmeddelelse nr. 21/2010 
 
Den 1. juni 2010 
 
 
Capinordic A/S sælger børsen Dansk AMP A/S til svenske GXG Global Exchange 
Group AB 
 
Capinordic A/S har i dag indgået aftale med svenske GXG Global Exchange Group AB 
om salg af 100% af aktierne i Dansk AMP. Aftalen er alene betinget af Finanstilsynets 
godkendelse. Salget påvirker ikke Capinordics resultatforventninger for 2010. Salget 
begrundes i koncernens tidligere meddelte strategi om at sælge eller afvikle de danske 
aktiviteter. 
 
Svenske GXG Global Exchange Group AB udvikler markedspladser og sælger 
teknologier samt hele elektroniske løsninger til markedspladser for finansielle instru-
menter.  
 
Dansk AMP har i dag 9 selskaber optaget til handel på Danmarks eneste regulerede 
marked med fokus på mindre og mellemstore virksomheder, og potentialet er meget stort. 
Mikael Rosenberg, VD i GXG Global Exchange Group AB udtaler: ” We are very pleased 
with the acquisition of Dansk AMP.   Our aim is to increase the attractiveness of Dansk 
AMP as a marketplace by introducing an electronic trading platform and adopting a new 
strategy for growth”. 
 
Henrik Kaspersen, administrerende direktør i Dansk AMP udtaler: ”Egenkapital er i disse 
tider meget efterspurgt, og Dansk AMP ser frem til at bidrage til, at også mindre og 
mellemstore virksomheder får en reel mulighed for at rejse egenkapital til vækst og 
udvikling. Det er oplagt, at Dansk AMP fremover spiller en betydelig rolle i relation til 
videreudvikling af mindre og mellemstore virksomheder, herunder privatejede 
virksomheder, som står overfor et generationsskifte. 
 
En børsintroduktion på Dansk AMP bidrager til at professionalisere en virksomhed, og 
Dansk AMP ser derfor store muligheder for at bidrage til værdiskabelsen i netop disse 
virksomheder. Sammen med den nye ejer har vi lagt fundamentet til at videreudvikle 
Dansk AMP til at blive det foretrukne børsmarked for mindre og mellemstore 
virksomheder”. 
  
Med venlig hilsen 
 
Henrik Vad 
Adm. direktør 
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