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Fondsbørsmeddelelse nr. 15/2006 
 
 
Den 23. maj 2006 
 
 
Prospektmeddelelse 
 
 
 
Capinordic A/S offentliggør den 24. maj 2006 prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier 
på Københavns Fondsbørs A/S. 
 
Idet der henvises til fondsbørsmeddelelser nr. 30/2005 af 14. december 2005 og nr. 03/2006 
af 28. februar 2006, blev det oplyst, at bestyrelsen i Capinordic A/S har truffet beslutninger 
om at udstede henholdsvis 4.355.400 og 1.600.000 stk. nye aktier i forbindelse med en 
kontant rettet emission og et apportindskud ved købet af G P Børsmæglerselskab A/S.  
 
De nye aktier forventes optaget til handel den 31. maj 2006. 
 
Prospektet, der udarbejdes i denne forbindelse, bliver offentliggjort på Københavns 
Fondsbørs A/S den 24. maj 2006, og kan downloades fra Københavns Fondsbørs A/S’ 
hjemmeside www.cse.dk eller på www.capinordic.se. 
 
Ledelsen for Capinordic A/S fastholder resultatforventningerne for 2006, der blev meddelt i 
Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2006, kvartalsrapport 1. kvartal 2006. 
 
 
Baggrunden for udarbejdelsen af prospekt  
Bestyrelsen i Capinordic A/S besluttede den 14. december 2005 at gennemføre den kontant 
rettede emission, der svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 2.177.700 
svarende til 4.355.400 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 
 
Den kontant rettede emission foretages for at danne grundlag for gennemførsel af en 
kapitalforhøjelse i G P Børsmæglerselskab A/S, der skal skabe kapitalgrundlag for drift af 
pengeinstitut. Den kontant rettede emission skal yderligere danne grundlag for en 
likviditetsreserve til Capinordic A/S. 
 
Gennemførsel af apportindskuddet er besluttet af bestyrelsen i Capinordic A/S den 28. 
februar 2006, og svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 800.000 svarende 
til 1.600.000 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. Apportindskuddet foretages i forbindelse med 
erhvervelsen af den samlede aktiekapital i G P Børsmæglerselskab A/S. 
 
Kapitalforhøjelserne er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. maj 2006, og 
aktierne ansøges hurtigst muligt om optagelse til notering på Københavns Fondsbørs A/S. 
 
 
Udbuddet 
De to emissioner svarer til en nominel udvidelse af aktiekapitalen på DKK 2.977.700 fordelt 
på i alt 5.955.400 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. Aktiekapitalen forøges fra nominelt DKK 
14.296.494 fordelt på 28.592.988 stk. aktier à nominelt DKK 0,50 til nominelt DKK 
17.274.194 fordelt på 34.548.388 stk. aktier à nominelt DKK 0,50. 
 
Emissionen svarer til en forøgelse af aktiekapitalen på 20,83%. 



  
 

Capinordic A/S • Box 1206 • S-251 12 Helsingborg • Tel +46 42 28 75 20 • Fax +46 42 24 15 44 
Hjemsted: c/o G P Børsmæglerselskab A/S • Kongevejen 118 • 2840 Holte • Danmark 

CVR nr. 13255342 • info@capinordic.se • www.capinordic.se 
 

2

 
Kapitalforhøjelsen sker med henvisning til § 8 i selskabets vedtægter: 
”Selskabets bestyrelse er bemyndiget til, i én eller flere emissioner, at forhøje aktiekapitalen 
ved tegning af nye aktier med indtil nominelt DKK 28.170.889,00. 
 
De nye aktier kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse indbetales kontant eller i form af 
apportindskud, herunder ved hel eller delvis overtagelse af aktier eller indskudskapital i et 
andet selskab m.v. 
 
De nye aktier skal alle være omsætningspapirer, have samme rettigheder som de øvrige 
aktier samt give ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra det tidspunkt, bestyrelsen 
vedtager forhøjelsesbeslutningen. De nye aktier skal endvidere lyde på ihændehaveren, men 
kan noteres på navn i selskabets aktiebog. 
 
Forhøjelse kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ske uden fortegningsret for 
selskabets hidtidige aktionærer, såfremt forhøjelsen sker ved tegning til markedskurs, dog 
ikke under kurs 100. Under samme vilkår kan bestyrelsen endvidere tildele en af bestyrelsen 
fastsat kreds fortegningsret. 
 
Forhøjelsen kan ske som vederlag for selskabets hele eller delvise overtagelse af en 
bestående virksomhed eller bestemte formuegoder under forudsætning af, at de overtagne 
værdier, eventuelt på tidspunktet for indgåelsen af aftalen om overtagelsen af den bestående 
virksomhed eller formuegode, mindst modsvarer markedskursen for de aktier, selskabet i 
forbindelse med transaktionen udsteder som vederlag. 
 
Denne bemyndigelse gælder indtil den 15. marts 2011.” 
 
Horwath Revisorerne har afgivet uafhængig vurderingsberetning, der indgår som bilag til 
prospektet. 
 
 
Tidsplan 
 
Offentliggørelse af prospektmeddelelse   23. maj 2006 
Offentliggørelse af prospekt  24. maj 2006 
Første noteringsdag for nye aktier   31. maj 2006 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Claus Ørskov Lasse Lindblad 
Bestyrelsesformand Administrerende direktør 

 
 
 
 
 
 
 
 
For yderligere information kontakt venligst:  
Administrerende direktør, Lasse Lindblad 
+46 (0) 42 28 75 20  
info@capinordic.se 


