
 

 55 

BILAG 1 TEGNINGSBLANKT 

TEGNINGSBLANKET - UDBUD AF 12.500.000 STK. 40% PRÆFERENCEAKTIER 
2032 I COPENHAGEN CAPITAL A/S À KR. 1 

                       
 (Kun én blanket pr. depot) 

 
Tegning af 40% Præferenceaktier 2032 (de Udbudte Præferenceaktier). 
 
Denne tegningsblanket må alene udleveres sammen med Copenhagen Capital A/S’ Prospekt af 5. januar 
2023. 
 
Tegningsblanketten eller nogen del eller kopi heraf må ikke medtages, sendes eller distribueres, direkte eller 
indirekte, til andre lande end Danmark, herunder i særdeleshed ikke til USA, Canada, Australien eller Japan. 
 
Denne tegningsblanket skal anvendes af alle investorer, der ønsker at tegne de Udbudte Præferenceaktier. 
 
Denne tegningsblanket skal indleveres til aktionærens/investorens eget kontoførende institut til godkendelse 
og behandling. 
 
ISIN-kode: DK0061930641 
Tegningskurs: 8,32 kr. pr. 40% Præferenceaktie 2032 à nom. kr. 1 
Tegningsperiode:  5. januar 2023 kl. 9 – 26. januar 2023 kl. 16. 
Betalingsdag: 31. januar 2023  
  
Forventet første noteringsdag  
for de Udbudte Præferenceaktier: 3. februar 2023 
 
Tegningsblanketten skal være kontoførende institut i hænde i så god tid, at tegningsblanketten kan behandles 
og være SparNord Bank, Back Office, Skelagervej 15, 9000 Aalborg, e-mail: ifonds@sparnord.dk i hænde 
senest den 26. januar 2023 kl. 16.00 dansk tid eller et sådant tidligere tidspunkt, hvor Udbuddet måtte blive 
lukket på grund af fuldtegning. Det i tegningsblanketten indeholdte tilsagn er bindende og kan ikke ændres 
eller annulleres. 
 
De Udbudte Præferenceaktierne optages til handel og notering som en ny aktieklasse, såfremt Nasdaq 
Copenhagen A/S vurderer, at likviditetskravene i ”Regler for Udstedere af aktier” er opfyldt efter afslutning af 
Udbuddet. Hvis Nasdaq Copenhagen A/S vurderer, at likviditetskravene i ”Regler for Udstedere af aktier” ikke 
er opfyldt efter afslutning af Udbuddet og derfor ikke optager de Udbudte Præferenceaktier til handel og 
notering, vil de Udbudte Præferenceaktier stadig blive udstedt, men være ikke-noterede. 
 
I tilfælde af overtegning af de Udbudte Præferenceaktier vil der blive foretaget allokering på basis af en 
fordelingsnøgle, der besluttes af Bestyrelsen.  
 
Der kan fra Copenhagen Capitals side ikke gives nogen sikkerhed for tildeling af de Udbudte Præferenceaktier. 
 
ORDRE 
  
Jeg/vi afgiver bindende tegningsordre på op til _________________ stk. 40% Præferenceaktier 2032 à nom. 
1,00 kr. i Copenhagen Capital A/S til en kurs på kr. 8,32 pr. 40% Præferenceaktie 2032 à kr. 1. 
 
AKTIONÆR-/INVESTORERKLÆRING 
Denne tegningsordre afgives på vilkår som anført i Prospektet dateret den 5. januar 2023. Tegning af 40% 
Præferenceaktier 2032 sker på baggrund af Prospektet. Afgivelse af tegningsordre er bindende og 
uigenkaldelig. Jeg/vi forpligter mig/os til at betale modværdien af de tildelte aktier til Tegningskursen. 
Betalingen finder sted den 31. januar 2023 i henhold til nota, der tilsendes mig/os, mod registrering af de 
tildelte Udbudte Præferenceaktier i VP. 
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OPLYSNINGER OG UNDERSKRIFT 
 

Navn: 
 

VP-Konto: 

Adresse: 
 

Konto nr. til afregning: 

Post nr. og by: 
 

Kontoførende institut: 

Telefon: 
 

 

Dato: 
  

 

 
 
 
 
Underskrift: ______________________ 
 
 
 
De tildelte 40% Præferenceaktier 2032 vil blive registreret på den pågældende aktionærs/investors VP-konto 
i VP. 
 
Forbeholdt kontoførende institut: 
 
Reg. Nr.:    CD-ident: 
 
 

Oprettelse af nyt VP-depot 
(Denne rubrik udfyldes i forbindelse med oprettelse af nyt VP-depot og evt. tilhørende 
afregningskonto) 
CPR-nr./CVR-nr.: 
Navn: 
Adresse: 
Postnr. og by: 
Telefon: 
Stilling: 
Evt. eksisterende kontonr. til afregning: 

 
 


