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Capinordic A/S: Meddelelse i forbindelse med aktiers
optagelse til notering
Resume
Capinordic A/S har i forbindelse med erhvervelsen af Montar Pensionsförvaltning
AB erlagt en del af købesummen ved apportemission. Aktierne, der knyttes til
denne emission, er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 5. februar
2007.
Capinordic A/S ansøger aktierne optaget til notering på OMX Københavns
Fondsbørs og skal med henvisning til Håndbog for udstedere, Kapitel 4, Afsnit 2,
§4 hermed oplyse nedenstående.

Beslutningen, der ligger til grund for udstedelsen af nye aktier
Bestyrelsen for Capinordic A/S (CVR: 13 25 53 42) har den 18. oktober 2006
besluttet at udnytte bemyndigelsen givet på selskabets ekstraordinære
generalforsamling den 20. juni 2006 til gennemførelse af apportemissionen, der
knyttes til erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB.
Apportemissionen svarer til en udvidelse af selskabets nominelle aktiekapital på
5,45%.
Monetar Pensionsförvaltning AB blev stiftet i 2003 og har specialiseret sig i
forvaltning af midler indenfor PPM-pension. PPM-pension er en statslig pension,
hvor alle svenske statsborgere årligt indbetaler 2,5 % af deres indkomst før skat.
Der er i dag ca. 5,5 mio. opsparere i PPM-systemet, der repræsenterer en samlet
kapital på ca. SEK 267 mia.
For yderligere information om erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB
henvises til selskabets fondsbørsmeddelelse nr. 35/2006 af 18. oktober 2006, nr.
1/2007 af 18. januar 2007 samt 4/2007 af 5. februar 2007.
Capinordic A/S’ regnskabsår løber fra den 1. januar – 31. december.
Bemyndigelse til forhøjelse af aktiekapitalen
Kapitalforhøjelsen sker ved bestyrelsens delvise udnyttelse af bemyndigelsen i
selskabets vedtægter §8, hvor bestyrelsen indtil den 15. marts 2011 er
bemyndiget til, i en eller flere emissioner, at forhøje aktiekapitalen ved tegning af
nye aktier med indtil nominelt DKK 15.000.000 svarende til 30.000.000 stk. aktier
af DKK 0,50. Efter gennemførsel af apportemissionen af 18. oktober 2006 er
bestyrelsen således bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med indtil nominelt
DKK 12.685.000,00.
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Udviklingen i aktiekapital samt fordeling mellem nye og gamle aktionærer
Udviklingen af selskabets aktiekapital vil være som følger:
Nominel aktiekapital

Antal aktier á
nom. DKK 0,50

Aktiekapital pr. 18. oktober 2006
42.467.383,00

84.934.766

2.315.000,00

4.630.000

44.782.383,00

89.564.766

Apportemission af 18. oktober 2006
Total
Aktiekapital 5. februar 2007 ved registrering i
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Aktionærsammensætningen vil udvikle sig som følgende:
Aktionær Ejerandel før
kapitalforhøjelser

Tegnet
apportemission
18.10.06

Ejerandel efter
registrering af
apportemission

Antal
aktier

Antal aktier

Antal
aktier

Pct.

Pct.

Bryde Gruppen ApS*
7.739.540

9,11%

0

7.739.540

8,64%

5.611.787

6,61%

0

5.611.787

6,27%

5.458.200

6,43%

0

5.458.200

6,09%

28.044.018

33,02%

0

28.044.018

31,31%

4.660.651

5,49%

0

4.660.651

5,20%

0

0,00%

4.630.000

4.630.000

5,17%

33.420.570
84.934.766

39,35%
100,00%

0
4.630.000

33.420.570
89.564.766

37,31%
100,00%

DKA Consult ApS m.fl. **
Erik Damgaard Porteføljeinvest
A/S m.fl. ***
Keops A/S
Synerco ApS
Sælgerne af Monetar
Pensionsf. AB****
Øvrige*****
Total

*Selskabet ejes af koncerndirektør Steen Bryde.
**Selskabet ejes af koncerndirektør Lasse Lindblad. M.fl. dækker over DKA Invest ApS, der er en del af DKA koncernen. DKA
koncernen ejes af koncerndirektør Lasse Lindblad.
*** Bestyrelsesmedlem Erik Damgaard Nielsen er aktionær og direktør i selskabet. M.fl. dækker over nærtstående.
****Apportemissionen på 4.630.000 stk. aktier fordeles proportionelt mellem tidligere aktionærer i Monetar Pensionsförvaltning
AB. Ingen af de tidligere aktionærer vil efter emissionen eje mere end 5% af aktiekapitalen i Capinordic A/S.
***** Aktionærer, der ejer mindre end 5 % af selskabets aktiekapital.

Rettighederne, der er knyttes til de nye aktier
Der er en lock-up periode på aktierne, der knyttes til apportemissionen. Således
frigives 50% af aktierne efter 12 måneder, og de resterende 50% frigives ad fire
gange over 12 måneder i poster af 12,5% af den totale apportemission.
Erhvervelsen af Monetar Pensionsförvaltning AB var endelig den 18. januar
2007, og lock-up perioden begynder den 18. januar 2007.
For de nytegnede aktier gælder samme rettigheder som for de øvrige aktier, og
aktierne giver således ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet (jf.
vedtægternes § 8) fra det tidspunkt, kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsog Selskabsstyrelsen. De nye aktier søges optaget til notering på Københavns
Fondsbørs A/S i henhold til de herom gældende regler og efter, at
kapitaludvidelsen er registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye
aktier er omsætningspapirer, og der gælder ikke nogen indskrænkninger i
aktiernes frie omsættelighed udover den ovenfor nævnte lock-up periode.
Capinordic A/S: Ansøgning om aktiers optagelse til notering på OMX Københavns Fondsbørs med henvisning til Håndbog for
udstedere, Kapitel 4, Afsnit 2, §4

Side 2 af 3

I forbindelse med udlodning af udbytte tilbageholdes udbytteskat i henhold til
gældende skattelovgivning. De nye aktier bærer fuldt udbytte fra regnskabsåret
2006
Tidsplan for aktiernes optagelse til notering
Aktierne forventes registreret hos Værdipapircentralen og optaget til notering på
Københavns Fondsbørs snarest muligt. Capinordic aktiens ISIN-kode er:
DK0010212570.
Tegningskursen
Tegningskursen er fastsat til DKK 28,50 pr. aktie. Tegningskursen er fastsat som
et vægtet gennemsnit over 10 handelsdage af den noterede kurs på Capinordic
A/S fra den 4. oktober 2006 til og med den 17. oktober 2006. Tegningskursen er
offentliggjort i selskabets fondsbørsmeddelelse nr. 35/2006, der blev offentliggjort
den 18. oktober 2006.

Med venlig hilsen
Lasse Lindblad
Koncerndirektør

For yderligere information kontakt venligst:
Koncerndirektør Lasse Lindblad
+45 8816 3000,
+45 4094 0708,
info@capinordic.com
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