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Fondsbørsmeddelelse nr. 37/2006  
 
 
Den 31. oktober 2006  
 
 
Capinordic A/S investerer i AKTIEBOG DANMARK A/S 
 
 
Resume 
Capinordic A/S har efter gennemførelse af tilfredsstillende due diligence 
investeret DKK 22.125.000 i AKTIEBOG DANMARK A/S. Den samlede 
investeringssum erlægges kontant.  Dette medfører, at Capinordic A/S samlet 
ejer 29,50% af den samlede aktiekapital i AKTIEBOG DANMARK A/S. 
 
 
AKTIEBOG DANMARK A/S  
AKTIEBOG DANMARK A/S tilbyder en række unikke outsourcing og IT-løsninger 
med fokus på servicering af børsnoterede selskaber. AKTIEBOG DANMARK 
A/S’ IT-løsninger bygger på en web-baseret grænseflade og kører drift hos 
Bankernes EDB-Central (BEC).  
 
AKTIEBOG DANMARK A/S’ tjenester omfatter føring af aktiebog, styring af 
generalforsamlinger herunder afholdelse af virtuelle generalforsamlinger, 
optælling af stemmer/fuldmagter, udskrivningsopgaver, aktielønssystemer, 
insiderregister, ledelsesrapportering, integration til OMX samt fuld  
hjemmesideintegration med aktionærportal. 
 
AKTIEBOG DANMARK A/S har med udgangspunkt i deres unikke ydelser en 
meget attraktiv positionering i forhold til potentielle konkurrenter.  
 
AKTIEBOG DANMARK A/S har i dag 8 ansatte og en kundeportefølje, der 
dækker mere end 130 aktieselskaber. AKTIEBOG DANMARK A/S, der har 
afholdt betydelige udviklingsomkostninger har i den seneste årrække oplevet en 
meget positiv udvikling og havde i det reviderede regnskab (01.07.2005-
31.12.2005) et resultat før skat på DKK 1,1 mio. og en omsætning på DKK 5,1 
mio. Pr. 30. september 2006 havde AKTIEBOG DANMARK A/S et resultat før 
skat på DKK 7,9 mio. og en omsætning på DKK 12,8 mio. Investeringen i 
AKTIEBOG DANMARK A/S forventes ikke at påvirke koncernens forventninger til 
resultat før afskrivninger, andre driftsudgifter og skat for regnskabsåret 2006 
meddelt i niveauet t.DKK 80.000.  
 
 
Motiv for investeringen 
Capitrader.dk er udviklet i et strategisk samarbejde mellem Capinordic A/S og 
AKTIEBOG DANMARK A/S. Capitrader.dk indgår som en strategisk del af 
koncernens fokus på udvikling af IT platforme til servicering af børsnoterede 
selskaber samt investorer.  
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Capinordic Bank A/S anvender BEC IT-systemer til drift af banken. AKTIEBOG 
DANMARK A/S anvender også BEC til deres IT-platform, ligesom Capitrader.dk 
driftes på BEC’s IT-platform.  
 
Ledelsen i Capinordic A/S og AKTIEBOG DANMARK A/S har i forlængelse af 
samarbejdet om Capitrader.dk vurderet at samarbejdet kan udvides indenfor 
servicering af selskaber, der ønsker at børsnoteres samt selskaber, der allerede 
er noterede. Fokus på samarbejdet knyttes til servicering af kunder i Capinordic 
Bank A/S via produkter som Capitrader.dk. 
 
Samarbejdet muliggør, at det fremtidige ydelsesprogram i AKTIEBOG 
DANMARK A/S også vil inkludere muligheden for ydelser indenfor 
aktieudstedelse i samarbejde med Capinordic Bank A/S. 
 
Capinordic koncernen meddelte i fondsbørsmeddelelse nr. 31/2006 af 23. august 
2006, at koncernen har indgået et strategisk samarbejde med Euroinvestor.com 
A/S. Ledelsen i Capinordic A/S forventer at realisere strategien om servicering af 
børsnoterede selskaber samt investorer gennem IT-platforme ved positiv 
udnyttelse af de strategiske investeringer i Euroinvestor.com A/S og AKTIEBOG 
DANMARK A/S. 
 
Capinordic koncernen forventer i forlængelse af introduktionen af Capinordic 
Bank A/S i Sverige at introducere samarbejdet med AKTIEBOG DANMARK A/S 
og Euroinvestor.com A/S i Skandinavien. 
 
Herudover vurderer ledelsen i Capinordic A/S, at virksomheden AKTIEBOG 
DANMARK A/S har et stort fremtidigt vækst potentiale, særligt i tilknytning til 
strategien om en fremtidig ekspansion af AKTIEBOG DANMARK A/S i 
Skandinavien.  
 
Der vil i det fremtidige samarbejde blive lagt vægt på uafhængighed parterne i  
mellem. Der er indgået en sædvanlig aktionæroverenskomst, der primært har til 
hensigt, at sikre en gensidig forkøbsret overfor tredjepart. 
 
 
Direktion og bestyrelse i AKTIEBOG DANMARK A/S 
For at sikre en optimal udnyttelse af synergieffekter, og implementering af IT-
platformen til servicering af børsnoterede selskaber samt investorer gennemføres 
en ændring af bestyrelsen i AKTIEBOG DANMARK A/S, der således afspejler 
synergierne i samarbejdet.  
 
Bestyrelsen vil bestå af: 

• Nicolai Frisch, formand (EUROINVESTOR.com A/S)  
• Johnnie Bloch Jensen, medlem (AKTIEBOG DANMARK A/S) 
• Søren Hansen, medlem (Capinordic Bank A/S) 

 
Johnnie Bloch Jensen forsætter som direktør i AKTIEBOG DANMARK A/S. 
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Samlede investeringssum 
Efter gennemførelse af tilfredsstillende due diligence knyttes der ikke nogle 
særlige betingelser til købet. Den samlede investeringssum udgør DKK 
22.125.000, der erlægges kontant. Dette medfører, at Capinordic A/S samlet ejer 
29,50% af AKTIEBOG DANMARK A/S. AKTIEBOG DANMARK 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 4094 0708 
info@capinordic.com  


