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EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S gennemfører kapitalforhøjelse 

 
 

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S gennemfører kapitalforhøjelse på i alt nominelt 9.815.800 kr. 
og udsteder i alt 98.158 stk. nye aktier à nominelt 100 kr. til kurs 100 i forbindelse med rettet 

emission mod ejerne af ejendomsinvesteringsselskabet SVANEN Property Holding A/S 

I forlængelse af selskabsmeddelelse af 28. december 2012 om offentliggørelsen af indgåelsen af betinget 
apportindskudsaftale ("Apportindskudsaftalen") mellem EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S ("EGN") og 
ejerne af ejendomsinvesteringsselskabet SVANEN Property Holding A/S ("Sælgerne"), har bestyrelsen i EGN 
konstateret, at betingelserne i Apportindskudsaftalen er opfyldt. Bestyrelsen har derfor i henhold til sin 
bemyndigelse til at udstede nye aktier i § 5.4 i selskabets vedtægter dags dato vedtaget en kapitalforhøjelse i 

EGN på i alt nominelt kr. 9.815.800 rettet mod Sælgerne, som samtidigt har tegnet samtlige 98.158 stk. nye 
aktier i EGN á DKK 100 til kurs 100.  

Som vederlag for de udstedte aktier har Sælgerne i henhold til Apportindskudsaftalen apportindskudt 94,9 % af 
aktierne i ejendomsinvesteringsselskabet SVANEN Property Holding A/S.  

For yderligere information omkring SVANEN Property Holding A/S og baggrunden for apportindskuddet henvises 
til selskabsmeddelelse af 28. december 2012. 

Registrering af kapitalforhøjelsen 

Kapitalforhøjelsen på nominelt kr. 9.815.800 er dags dato registreret hos Erhvervsstyrelsen. 

De nye aktiers rettigheder 

De nye aktier har samme rettigheder som de eksisterende aktier i EGN og giver Sælgerne ret til udbytte og 
andre rettigheder i EGN fra i dag, herunder også ret til eventuelt endnu ikke udbetalt udbytte for 2012. 

Optagelse til handel af de nye aktier 

De nye aktier forventes at blive optaget til handel på NASDAQ OMX First North omkring den 26. marts 2013 i 
den eksisterende ISIN kode DK0060118453. 

Lock-up-periode 

De nye aktier er underlagt en indledende fast lock-up periode på fem år, idet Sælgerne under 
Apportindskudsaftalen har forpligtet sig til ikke at sælge de nye aktier i denne periode. 

Efter udløbet af den indledende lock-up periode er hver af Sælgerne i den efterfølgende fem-års periode 
berettiget til årligt at sælge op til 20 % af deres beholdning af de nye aktier, idet ethvert salg dog skal varsles 

over for EGN mindst seks måneder før salget. Denne salgsbegrænsning ophører efter fem år og de nye aktier 
kan således først sælges frit 10 år efter gennemførelsen af Apportindskudsaftalen. 

Med venlig hilsen 

EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S 
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Certified Adviser er Advizer 
  
Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til: 
  
Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:  
Knud Lomborg – 20 98 50 60  
  
Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:  
Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46  

  
eller  
  
Advizer 
Jakob Tolstrup Kristensen – 70 22 50 33 


