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Den 20. november 2007 
 
 
Capinordic A/S gennemfører tegningsoptionsprogram 
 
Resume 
Bestyrelsen for Capinordic A/S har den 20. november 2007 besluttet delvist at udnytte 
bemyndigelsen i selskabets vedtægter §9 til gennemførelse af et 
tegningsoptionsprogram. 
 
Programmet omfatter 2.960.000 stk. tegningsoptioner, der hver giver ret til tegning af 1. 
stk. aktie af nominelt DKK 0,50 i Capinordic A/S. Ved udnyttelse af tegningsoptionerne 
tegnes aktierne til strike 22,14. 
 
Tegningsoptionerne tildeles medarbejdere i Capinordic Koncernen. Direktion og 
bestyrelse i Capinordic A/S tildeles ikke tegningsoptioner. 
 
Gennemførelse af tegningsoptionsprogram 
Bestyrelsen for Capinordic A/S har den 20. november 2007 besluttet delvist at udnytte 
bemyndigelsen i selskabets vedtægter §9 til gennemførelse af et 
tegningsoptionsprogram. 
 
Programmet omfatter 2.960.000 stk. tegningsoptioner, der hver giver ret til tegning af 1. 
stk. aktie af nominelt DKK 0,50 i Capinordic A/S. Ved udnyttelse af tegningsoptionerne 
tegnes aktierne til strike 22,14. Ved anvendelse af Black- Scholes kan markedsværdien 
af programmet beregnes til DKK 15,6 mio. baseret på en rente på 4,81% og en volatilitet 
af Capinordic A/S aktien på 25%. 
 
Tildelingskursen, der svarer til strike udgør DKK 22,14 og er fastsat som et vægtet 
gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic A/S til og med den 
19. november 2007. 
 
Tegningsoptionerne tildeles medarbejdere i Capinordic Koncernen. Programmet fordeles 
som følger: 

 Ledende medarbejdere 1.190.000 stk. tegningsoptioner 
 Andre medarbejdere 1.770.000 stk. tegningsoptioner 

 
Tegningsoptionsprogrammet tildeles ikke bestyrelse og direktion i Capinordic A/S. 
Selskabet har tillagt det væsentlig værdi, at tegningsoptionsprogrammet understøtter 
medarbejderes incitament, motivation og vedligeholdelse. Visse af optionerne tildeles 
også som bonus til visse ledende medarbejdere. 
 
Tegningsoptionerne optjenes 3 år efter tildeling, under forudsætning af, at medarbejderen 
fortsat er ansat på optjeningstidspunktet. Tegningsoptionerne kan udnyttes i 24 måneder 
fra optjeningstidspunktet i 4 handelsvinduer af 4 uger svarende til insideres 
handelsvinduer. Capinordic A/S vil efter udnyttelse af tegningsoptionerne søge aktierne 
optaget til notering på OMX Den Nordiske Børs København hurtigst muligt. 
 
Bemyndigelse til gennemførelse af tegningsoptionsprogram 
Tegningsoptionsprogrammet gennemføres ved bestyrelsens delvise udnyttelse af 
bemyndigelsen i selskabets vedtægter §9, hvor bestyrelsen indtil den 20. april 2012 er 
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bemyndiget til at udstede tegningsoptioner for indtil i alt nominelt DKK 1.850.000 
svarende til 3.700.000 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 
 
Efter gennemførelse af tegningsoptionsprogrammet er bestyrelsen således bemyndiget til 
at udstede tegningsoptioner for i alt nominelt DKK 370.000 svarende til 740.000 stk. 
aktier. 
 
Capinordic Koncernen har inkl. nærværende tegningsoptionsprogram udstedt 5,1 mio. 
stk. tegningsoptioner, svarende til 4,3% af den registrerede aktiekapital. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Lasse Lindblad 
Administrerende direktør 
 
For yderligere information kontakt venligst: 
Administrerende direktør Lasse Lindblad 
+45 8816 3000,  
+45 4094 0708,  
info@capinordic.com 
 


