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Den 7. august 2007 
 
Erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB er endelig. 
Samtidig ændres bestyrelserne i Capinordic A/S’ svenske 
datterselskaber med henblik på at udnytte synergier og  
sikre beslutningseffektivitet. 
 
Resume 
Capinordic A/S’ erhvervelse af svenske Nordisk Fondservice AB er nu endelig (se 
fondsbørsmeddelelse 13/2007). Nordisk Fondservice AB konsolideres ind i Capinordic 
A/S’ regnskab pr. 7. august 2007. Nordisk Fondservice AB har siden indgåelse af den 
betingede købsaftale i maj 2007 fastholdt en særdeles positiv vækst, og har indgået 
10.000 nye aftaler med kunder og haft en tilgang i forvaltet kapital på 1,1 mia. SEK. 
Nordisk Fondservice AB forvalter herefter SEK 8,5 mia. 
 
I forbindelse med den endelige erhvervelse af Nordisk Fondservice AB gennemføres en 
ændring af bestyrelserne i Capinordic A/S’ svenske datterselskaber, således at 
bestyrelserne sammensættes af de samme medlemmer. Det sker for at udnytte 
synergieffekter, sikre beslutningseffektivitet og for at forankre koncernens interesser i de 
enkelte selskaber. 
 
Endelig erhvervelse af Nordisk Fondservice AB 
Erhvervelsen af Nordisk Fondservice AB er endelig. Nordisk Fondservice AB 
konsolideres ind i Capinordic A/S’ regnskab pr. 7. august 2007. Nordisk Fondservice AB 
har siden indgåelse af den betingede købsaftale i maj 2007 fastholdt en særdeles positiv 
vækst, og har således indgået 10.000 nye aftaler med kunder og haft en tilgang i forvaltet 
kapital på 1,1 mia. SEK. Nordisk Fondservice AB forvalter herefter SEK 8,5 mia. 
 
Den endelige købesum af Nordisk Fondservice AB fastsættes til DKK 276 mio.  
Kapitalforhøjelsen, der gennemføres som led i vederlæggelse af købesummen, forventes 
registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen snarest muligt. Aktierne vil blive søgt optaget 
til notering på Københavns Fondsbørs A/S snarest muligt. Kapitalforhøjelsen svarer til en 
udvidelse af aktiekapitalen på 4,61% og udgør nominelt DKK 2.465.970 svarende til 
4.931.940 stk. aktier à DKK 0,50. Selskabets samlede aktiekapital udgør herefter 
nominelt DKK 56.012.536, svarende til 112.025.072 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 
 
Der er allerede indledt et tæt samarbejde mellem datterselskaberne Nordisk Fondservice 
AB og Unitfond AB, hvilket forløber positivt.  
 
Bestyrelsesændringer i Capinordic A/S’ svenske datterselskaber 
Capinordic A/S har store interesser i Sverige, og for at sikre udnyttelse af de positive 
synergieffekter, et højt niveau af beslutningseffektivitet og en forankring af koncernens 
interesser i de svenske datterselskaber er der valgt den samme bestyrelse i selskaberne 
Nordisk Fondservice AB, Monetar Pensionsförvaltning AB samt Unitfond AB.  

Med den samme bestyrelsessammensætning i koncernens svenske datterselskaber 
sikrer Capinordic A/S således, at bestyrelserne i koncernens datterselskaber på en 
effektiv og fremadrettet måde aktivt kan varetage deres ledelsesmæssige opgaver i 
selskabet såvel som koncernen, og samtidig være en konstruktiv og kvalificeret 
sparringspartner for direktionen.  
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Bestyrelsen i de svenske datterselskaber 
Bestyrelsen i de svenske datterselskaber besidder væsentlige kompetencer inden for den 
svenske finanssektor samt drift og udvikling af koncernselskaber. Bestyrelsens svenske 
repræsentanter har yderligere et meget omfattende forretningsnetværk i Sverige. 
Bestyrelsen i de tre ovennævnte selskaber sammensættes pr. 7. august 2007 af: 
 

1. Lennart Andersson, der har en lang karriere bag sig fra den finansielle sektor. 
Han er i dag bestyrelsesformand og medejer af Nordisk Fondservice AB samt 
CGU-Life AB. CGU Life repræsenterer den britiske forsikringskoncern AVIVA 
(tidl. CGNU) i Sverige. AVIVA er verdens femte største forsikringselskab og det 
største i Storbritannien. 

 
2. Ulf Adelshon, der var partileder for Moderata Samlingspartiet i perioden 1981-

86. Han er i dag blandt andet bestyrelsesmedlem i Svenske Järnbaner, 
SEB/Tryggstiftelsens Fullmäktige, Svenskt Näringsliv og Stiftelsen Acta. 
Derudover er Ulf Adelshon Senior adviser på Settervalls advokatbyrå og i det 
Svenska Handelskammaren.  

 
3. Claus Ørskov, der er advokat og bestyrelsesformand i Capinordic A/S samt 

Capinordic Bank A/S. 
 

4. Lasse Lindblad, der er administrerende direktør i Capinordic A/S samt 
bestyrelsesmedlem i Capinordic Bank A/S. 

 
5. Steen Bryde, der er direktør i Capinordic A/S samt bestyrelsesmedlem i 

Capinordic Bank A/S. 
 
Lennart Andersson forbliver bestyrelsesformand i Nordisk Fondservice AB og indtræder 
som formand for Unitfond AB, mens Ulf Adelshon indtræder som bestyrelsesformand for 
Monetar Pensionförvaltning AB. 
 
Bestyrelsen i forvaltningsselskabet Capinordic Fonder AB er ikke omfattet af disse 
ændringer, da flertallet af bestyrelsesmedlemmerne i dette selskab ifølge svensk 
lovgivning skal være uafhængige af koncernens andre selskaber (Lagen om 
investeringsfonder 2004:46). 
 
 
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 
 


