Dani Invest A/S.
www.dani-invest.dk
investor@dani-invest.dk
Vesterå 1, 1.tv.
9000 Aalborg
Til aktionærer i
Dani Invest A/S

Aalborg, den 2.november 2020

Udbud af nye aktier i Dani Invest A/S med fortegningsret
for eksisterende aktionærer
I henhold til bemyndigelsen indeholdt i § 15 i vedtægterne for Dani Invest A/S, har bestyrelsen for
Dani Invest A/S dags dato besluttet at udbyde nye aktier ved kontant indbetaling med
fortegningsret for eksisterende aktionærer. Vilkår for kapitalforhøjelsen fremgår af dette dokument.
Formålet med kapitaludvidelsen
Selskabets ledelse ønsker med aktieudbuddet at styrke selskabets kapitalgrundlag og øge
selskabets muligheder for at ekspandere i de kommende år. Kapitaltilførslen anvendes til
nedbringelse af selskabets kortfristede gældsforpligtelser, samt øge selskabets investeringer i
udlån og aktier. Selskabet får løbende investeringstilbud, som det må sige nej til pga. utilstrækkelig
kapital, og derfor skal kapitaltilførslen øge selskabets mulighed for at udnytte modtagne
investeringstilbud, ligesom selskabets ledelse selv løbende opsøger investeringsmuligheder.
Selskabet er ikke i økonomiske problemer og driften er ikke afhængig af, at kapitaludvidelsen
gennemføres. Gennemføres aktieudbuddet ikke, vil selskabet stadigt fortsætte den hidtidige drift.
Aktieudbuddet garanteres ikke af nogen bank, og der er ikke andre garantistillere, som garanterer
for, at aktierne kan afsættes. Aktieudbuddet gennemføres kun, hvis der minimum tegnes DKK
200.000 i ny aktiekapital.
Fravigelse i henhold til Selskabslovens § 156
Under henvisning til Selskabslovens § 156, stk. 3 er der truffet beslutning om, at fravigelse af
kravene i Selskabslovens § 156 stk. 2. Selskabet fremlægger den seneste godkendte årsrapport i
forbindelse med dette udbud af nye aktier.
Blanket til Tegningsordrer
Blanketter til tegning af nye aktier er en del at denne meddelelse og findes bagerst i materialet.
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Udbudsbetingelser
Aktieudbuddet sker mod kontant indbetaling med fortegningsret for eksisterende aktionærer i
henhold til bestemmelserne i bemyndigelse indeholdt i selskabets vedtægter § 15 (første afsnit),
og på vilkår angivet nedenfor:
§ 15. Bemyndigelse til udstedelse af nye aktier
Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med
indtil nominelt 10.000.000 kr. ved kontant indbetaling.
Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for
bestående aktionærer.
Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen med
indtil nominelt 10.000.000 kr. til markedskurs ved kontant
indbetaling. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret
for bestående aktionærer.
Ovenstående to bemyndigelser skal være gældende indtil 30.
maj 2025 og udbud af nye aktier kan ske ad én eller flere
gange efter bestyrelsens valg, og nedenstående skal gælde for
kapitalforhøjelser i henhold til bemyndigelserne.
De nye aktier giver ret til udbytte, der vedtages efter
tidspunktet for tegningen af de nye aktier. Ved bestyrelsens
beslutning om udstedelse af nye aktier med fortegningsret,
meddeler bestyrelsen til selskabets aktionærer via selskabets
hjemmeside www.dani-invest.dk antallet og typen af udbudte
nye aktier og tegningskursen. Aktionærer, der vil udnytte

deres fortegningsret, skal give meddelelse til selskabet inden
2 uger med angivelse af antallet og typen af nye aktier, som
aktionæren ønsker at tegne. For udbud med fortegningsret
gælder reglen i § 5 om fortrinsret for aktionærer i den enkelte
aktieklasse, såfremt der sker forholdsmæssig udvidelse. I det
omfang aktionærerne ønsker at tegne flere aktier, end der
udbydes, tildeles den enkelte aktionær andel af de udbudte
nye aktier i forhold til størrelsen af sin kapitalandel ved
afslutningen af den skæringsdag for tildeling af tegningsret,
som fastsættes af bestyrelsen. Den enkelte aktionærs ret til at
tegne aktier kan overdrages med eller uden vederlag.
Meddelelse om udbud af nye aktier med fortegningsret gives
til aktionærerne med samme varsel og på samme måde som
indkaldelse til generalforsamling, dvs. via meddelelse på
www.dani-invest.dk. I det omfang de nye aktier ikke tegnes i
henhold til fortegningsretten, kan de nye aktier tegnes af
tredjemand til den udbudte kurs.
Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage nødvendige
tilpasninger af vedtægterne i forbindelse med registreringen

Aktieudbuddet størrelse
Aktieudbuddet omfatter 80.450 stk. nye aktier a nominelt DKK 100, svarende til nominelt DKK
8.045.000 i ny aktiekapital, fordelt på 6.080 stk. nye A-aktier svarende til nominelt DKK 608.000,
og 74.370 stk. nye B-aktier svarende til nominelt DKK 7.437.000.
Minimumsudbuddet omfatter 2.000 stk. nye aktier, svarende til nominelt DKK 200.000.
Hvis der ikke opnås tegning af minimumsudbuddet, vil aktieudbuddet ikke blive gennemført.
Minimumstegningen kan opnås ved, at der alene tegnes A-aktier eller alene tegnes B-aktier eller,
at der tegnes en kombination af A- og B-aktier med en samlet minimumstegning på DKK 200.000 i
ny aktiekapital.
Det mindste beløb, hvormed aktiekapitalen forhøjes, er DKK 200.000. Det højeste beløb, hvormed
aktiekapitalen forhøjes, er DKK 8.045.000.

Tegningskurs
Tegningskursen er 130.
Alle nye aktier har en nominel aktiekapitalstørrelse på DKK 100 pr. aktie.
De nye aktier udbydes således til DKK 130 pr. aktie à nominelt DKK 100.
Tegningskursen er ens for alle nye aktier, og der udbydes 6.080 stk. nye A-aktier á nominelt DKK
100 og 74.370 stk. nye B-aktier á nominelt DKK 100.
Det samlede antal udbudte aktier er således 80.450 stk. á nominelt DKK 100.
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Ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet
De nye aktier oppebærer samme rettigheder i selskabet som eksisterende aktier i samme
aktieklasse. Fra tegningstidspunktet har nye aktier samme ret til udbytte og stemmeret, som
eksisterende aktier i samme aktieklasse.
De nye aktier bærer ved fremtidige kapitaludvidelser samme ret til fortegningsret som eksisterende
A- og B-aktier har i henhold til selskabets vedtægter. Dvs. eksisterende A-aktier har fortegningsret
til A-aktier, og eksisterende B-aktier har fortegningsret til B-aktier.
Der er ingen omsætnings- stemmerets- og ejerskabsbegrænsninger knyttet til de nye aktier eller
andre aktier i selskabet. Ingen aktionærer har pligt til at lade sine aktier indløse.
Registrering af nye aktier i Erhvervsstyrelsen
Efter aktieudbuddets afslutning og modtagen betaling for nye aktier, vil selskabets bestyrelse
foranledige kapitalforhøjelsen registreret hos Erhvervsstyrelsen.
Registrering af nye aktier i selskabets aktiebog
De nye aktier registreres ikke i nogen værdipapircentral, og selskabet udsteder ikke fysiske
aktiebreve for tegnede aktier. Aktierne kan ikke være ihændehaver-aktier, men skal være noteret
på navn i selskabets aktiebog.
Når kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen, registreres de nye aktier af selskabet i
aktiebog under aktionærens navn og aktionærnummer.
Ved indskrivning i aktiebogen får aktionæren kvittering for indskrivningen, ligesom aktionæren til
enhver tid kan kræve en udskrift af aktiebogen, som dokumenterer hans aktiebesiddelse.
Dokumentation af aktionærers identitet og indberetning til myndigheder
Enhver aktionær har pligtig til at dokumentere sin identitet, herunder cpr.nr., navn, adresse, samt
oplysninger om skattemæssig tilknytning til udlandet i det omfang disse oplysninger kræves for at
opfylde selskabets oplysnings- og indberetningspligt til offentlige myndigheder.
Selskabet foretager systematisk indberetning af ejerforhold til SKAT og andre myndigheder i
henhold til den til enhver tid gældende lovgivning.
Anslåede omkostninger til aktieudbuddet
Anslåede omkostninger ved kapitaludvidelsen, som afholdes af selskabet, udgør DKK 110.000.
Tegningsfristen
Dette aktieudbudsdokument offentliggøres på selskabets hjemmeside www.dani-invest.dk den 2.
november 2020.
Nye aktier kan tegnes i perioden fra den 3. november 2020 og frem til den 17. november 2020 kl.
16:00 dansk tid, og tegningsordrer skal være fremkommet til Dani Invest A/S inden denne frist.
Tegningsordrer, som fremkommer til Dani Invest A/S efter fristen den 17. november 2020 kl. 16:00
vil ikke blive taget i betragtning.
Handel med tegningsretter
En aktionær kan frit overdrage sine tegningsretter.
Overdragelse af tegningsretter kan ske med eller uden vederlag.
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Betalingsfrist for nye aktier
Betaling for nye aktier skal ske senest den 23. november 2020.
Betaling kan foretages ved indbetaling til Danske Bank, reg.nr. 3201 konto 3243159016.
Nye aktier registreres i aktiebogen under aktionærens navn, når betaling er sket, og
kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervsstyrelsens selskabsregister.
Sker betaling ikke rettidigt, er selskabet berettiget til at tage kravet til retslig inkasso eller annullere
aktietegningen på grund af misligholdelse. Retslig inkasso eller annullation af aktietegning kan ske,
hvis betaling ikke er modtaget senest 3 hverdage efter betalingsfristen.
Betaling kan ikke ske i andre værdier end kontant/bankoverførsel. Betaling kan ikke ske ved
konvertering af gældsforpligtigelser eller indskud af realværdier.
Tildeling af fortegningsret
Der er ingen andre end selskabets nuværende aktionærer, som har fortegningsret til nærværende
udbud af nye aktier.
Skæringsdatoen/Tildelingsdatoen for tildeling af tegningsretter er fastsat til den 2. november 2020
kl. 23.59, så tildeling sker på basis af den enkelte aktionærs aktiebesiddelse ifølge selskabets
aktiebog på dette tidspunkt.
Tegningsretterne tildeles i forholdet 2:1, hvilket betyder, at eksisterende aktionærer får tildelt 2
tegningsretter for hver eksisterende aktie, der ejes.
Hver tegningsret giver ret til tegning af én ny aktier. Tegningsretter fra A-aktier giver ret til tegning
af nye A-aktier, mens tegningsretter fra B-aktier giver ret til tegning af B-aktier.
EKSEMPEL:
En aktionær, der ejer 10 stk. B-aktier, får tegningsretter til at tegne 20 stk. nye B-aktier til 130 kr. pr. aktie.

Når underskreven tegningsordre er indsendt til selskabet, kan tegningen ikke fortrydes, ændres
eller annulleres af aktionæren, og aktionæren er juridisk forpligtiget til at indbetale købesummen for
aktier, som tildeles i henhold til den indsendte tegningsordre.
Ingen aktionærer er forpligtiget til at tegne nye aktier i henhold til dette aktieudbud.

Resterende A-aktier
Nye A-aktier, som ikke tegnes af eksisterende A-aktionærer ved udnyttelse af tildelte tegningsretter
til tegning af A-aktier eller af andre investorer ved udnyttelse af erhvervede tegningsretter til
tegning af A-aktier (herefter benævnt Resterende A-aktier), kan tegnes af eksisterende Aaktionærer (dvs. A-aktionærer i Selskabet på tidspunktet for tildeling af tegningsretter).
Eksisterende A-aktionærer (dvs. A-aktionærer i Selskabet på tidspunktet for tildeling af
tegningsretter), der ønsker at tegne Resterende A-aktier, kan gøre dette ved inden
tegningsperiodens udløb at afgive tilsagn om at tegne Resterende A-aktier til Tegningskursen.
Tilsagn om tegning af Resterende A-aktier er bindende.
I tilfælde af at tilsagn om tegning af Resterende A-aktier afgivet af eksisterende A-aktionærer
overstiger antallet af Resterende A-aktier, vil der blive foretaget en pro-rata allokering af de
Resterende A-aktier baseret på de enkelte eksisterende A-aktionærers besiddelse af A-aktier i
Selskabet pr. skæringsdagen for tildeling af tegningsretter.
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Tegnes alle udbudte A-aktier ikke af eksisterende A-aktionærer, tildeles Resterende A-aktier til
eksisterende B-aktionærer. Eksisterende B-aktionærer (dvs. B-aktionærer i Selskabet på
tidspunktet for tildeling af tegningsretter), der ønsker at tegne Resterende A-aktier, kan gøre dette
ved inden tegningsperiodens udløb at afgive tilsagn om at tegne Resterende A-aktier til
Tegningskursen. Tilsagn om tegning af Resterende A-aktier er bindende.
I tilfælde af at tilsagn om tegning af Resterende A-aktier afgivet af eksisterende B-aktionærer
overstiger antallet af Resterende A-aktier, vil der blive foretaget en pro-rata allokering af de
Resterende A-aktier baseret på de enkelte eksisterende B-aktionærers besiddelse af B-aktier i
Selskabet pr. skæringsdagen for tildeling af tegningsretter.
Der kan ikke gives sikkerhed for, at en eksisterende aktionær, der ønsker at tegne Resterende Aaktier, vil få lejlighed hertil, idet en sådan tegning forudsætter, at der er nye A-aktier, som ikke
tegnes ved udnyttelse af tegningsretter.

Resterende B-aktier
Nye B-aktier, som ikke tegnes af eksisterende B-aktionærer ved udnyttelse af tildelte tegningsretter
til tegning af B-aktier eller af andre investorer ved udnyttelse af erhvervede tegningsretter til
tegning af B-aktier (herefter benævnt Resterende B-aktier), kan tegnes af eksisterende Baktionærer (dvs. B-aktionærer i Selskabet på tidspunktet for tildeling af tegningsretter).
Eksisterende B-aktionærer (dvs. B-aktionærer i Selskabet på tidspunktet for tildeling af
tegningsretter), der ønsker at tegne Resterende B-aktier, kan gøre dette ved inden
tegningsperiodens udløb at afgive tilsagn om at tegne Resterende B-aktier til Tegningskursen.
Tilsagn om tegning af Resterende B-aktier er bindende.
I tilfælde af at tilsagn om tegning af Resterende B-aktier afgivet af eksisterende B-aktionærer
overstiger antallet af Resterende B-aktier, vil der blive foretaget en pro-rata allokering af de
Resterende B-aktier baseret på de enkelte eksisterende B-aktionærers besiddelse af B-aktier i
Selskabet pr. skæringsdagen for tildeling af tegningsretter.
Tegnes alle udbudte B-aktier ikke af eksisterende B-aktionærer, tildeles Resterende B-aktier til
eksisterende A-aktionærer. Eksisterende A-aktionærer (dvs. A-aktionærer i Selskabet på
tidspunktet for tildeling af tegningsretter), der ønsker at tegne Resterende B-aktier, kan gøre dette
ved inden tegningsperiodens udløb at afgive tilsagn om at tegne Resterende B-aktier til
Tegningskursen. Tilsagn om tegning af Resterende B-aktier er bindende.
I tilfælde af at tilsagn om tegning af Resterende B-aktier afgivet af eksisterende A-aktionærer
overstiger antallet af Resterende B-aktier, vil der blive foretaget en pro-rata allokering af de
Resterende B-aktier baseret på de enkelte eksisterende A-aktionærers besiddelse af -A-aktier i
Selskabet pr. skæringsdagen for tildeling af tegningsretter.
Der kan ikke gives sikkerhed for, at en eksisterende aktionær, der ønsker at tegne Resterende Baktier, vil få lejlighed hertil, idet en sådan tegning forudsætter, at der er nye B-aktier, som ikke
tegnes ved udnyttelse af tegningsretter.

Side 5

Meddelelse af 2. november 2020 om kapitalforhøjelse med fortegningsret

Dani Invest A/S - CVR 2729 9334

Dani Invest A/S.
www.dani-invest.dk
investor@dani-invest.dk
Vesterå 1, 1.tv.
9000 Aalborg
Handel med aktier i Dani Invest A/S
Både A-aktier og B-aktier i Dani Invest A/S er unoterede aktier, der ikke handles på noget reguleret
marked eller fondsbørs.
Finanstilsynets risikomærkning af investeringsprodukter
Finanstilsynet har opdelt investeringsprodukter i 3 kategorier, nemlig RØD, GUL eller GRØN ,som
udtrykker risikoen forbundet med produktet, idet formålet er, at farven skal give vejledning til
investorer om risici.
RØD tildeles investeringsprodukter, hvor der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb,
eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.
GUL tildeles investeringsprodukter, hvor der er risiko for at det investerede beløb kan tabes helt
eller delvist. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
GRØN tildeles investeringsprodukter, hvor risikoen for at tabe hele det investerede beløb må
betragtes som meget lille. Produkttypen er ikke vanskelig at gennemskue.
Aktier i Dani Invest A/S tilhører kategorien RØD
nvesteringsprodukter, hvor der er risiko
for at tabe mere end det investerede beløb, eller produkttyper, som er vanskelige at gennemskue.
Skattemæssige forhold
Aktionærer anbefales at rådføre sig med deres skatterådgivere med hensyn til skattemæssige
konsekvenser af at erhverve og eje aktier i Dani Invest A/S.
Offentliggørelse og information til aktionærer
Denne kapitalforhøjelsesmeddelelse offentliggøres på selskabets hjemmeside www.dani-invest.dk
som en samlet PDF-fil. Hjemmesidens øvrige indhold udgør ikke en del af udbudsmaterialet.
Tegningsblanketter indgår som en del af udbudsmaterialet.
I henhold til vedtægterne for Dani Invest A/S § 15, skal aktionærer have et varsel på 14 dage ved
kapitalforhøjelse med fortegningsret svarende til indkaldelsesvarslet for generalforsamling.
Forventet tidsplan:
2. november 2020: Aktionærer gives meddelelse om kapitaludvidelse via www.dani-invest.dk
3. november 2020: Tegningsperioden starter.
17. november 2020: Tegningsperioden slutter kl. 16:00.
20. november 2020: Meddelelse til aktionærer om tildelte nye aktier.
20. november 2020: Meddelelse på www.dani-invest.dk om antal nytegnede aktier.
23. november 2020: Indbetalingsfrist for nytegnede aktier.
30. november 2020: Kapitalforhøjelse klar til indsendelse til Erhvervsstyrelsen.
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Sådant udnytter du som aktionær din fortegningsret
Du kan udnytte din fortegningsret ved selv at tegne nye aktier i henhold til fortegningsretten eller
ved at overdrage dine tegningsretter til en anden, som ønsker at erhverve tegningsretterne.
På de sidste 2 sider i dette aktieudbudsmateriale finder du 2 blanketter til henholdsvis:
1) Tegningsordre for nye aktier.
2) Overdragelse af tegningsretter
Bemærk, at tegningsordrer skal være modtaget hos Dani Invest A/S senest den 17. november
2020 kl. 16:00. Vi anbefaler, at du indsender tegningsordren senest dagen forinden, så du kan
modtage bekræftelse på mail for indsendelsen inden tegningsfristens udløb.
Indsender du tegningsordren den sidste dag, anbefaler vi, at du kontakter os pr.
mobil 50 59 42 00 senest kl 16:00 for bekræftelse af, at vi har modtaget din tegningsordre.
Vi bekræfter så modtagelsen af tegningsordren straks via mail.
Det er dit ansvar som aktionær, at mails sendt med tegningsordrer når frem til Dani Invest A/S, og
derfor bør du altid kræve en bekræftelse på modtagelsen, idet nogle mails desværre kan forsvinde
i spam-filtre og derfor ikke når frem.
Tegningsordrer kan også sendes pr. brevpost, men her skal du også få en bekræftelse på
modtagelsen inden tegningsfristens udløb, da det forekommer, at breve ikke når frem, eller når
frem med forsinkelse. Alternativt kan tegningsblanketter indsendes via anbefalet brev.
Tegningsordrer kan ikke afgives pr. telefon eller via Facebook, Twitter eller andre sociale medier.
Tegningsordrer indsendes pr. mail til:
Eller pr. brev til:

investor@dani-invest.dk

Dani Invest A/S
Vesterå 1, 1.tv.
9000 Aalborg

Tegningsordrer, som fremkommer efter tegningsfristens udløb den 17. november 2020 kl. 16:00,
vil ikke blive taget i betragtning.
Tildeling af aktier og betaling
Dani Invest A/S sender bekræftelse på tildelte aktier til alle aktionærer senest 20. november 2020
til den af aktionæren angivne mailadresse sammen med betalingsinstruks for tildelte aktier.
Betaling for nye aktier skal ske senest den 23. november 2020.
Spørgsmål
Eventuelle spørgsmål kan rettes til direktør for Dani Invest A/S, cand.jur. Jens Jørgen Jensen på
mobiltelefon (+45) 50 59 42 00 eller til: investor@dani-invest.dk
Med venlig hilsen
Dani Invest A/S
bestyrelsen
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Tegningsordre for nye aktier i Dani Invest A/S
i henhold aktieudbud af 2. november 2020 med
fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bindende tegnings-ordre:
Aktionær nr. ______________

Aktionærs mobilnr.: ___________________

Navn: __________________________________________________________________________________
(hvis 2 ejere anføres begge navne)

Gade og Postnr/by: ______________________________________________________________________

Mailadresse til meddelelser (skriv tydeligt): _________________________________________________
Ovenstående aktionær, som ejer aktier i Dani Invest A/S, ønsker herved at udnytte mine tegningsretter til at tegne
nye aktier.

For hver A-aktie ejet på tildelingsdatoen har jeg ret til at tegne 2 nye A-aktier, og for hver B-aktie ejet på
tildelingsdatoen har jeg ret til at tegne 2 nye B-aktier.
Jeg/vi tegner __________ stk. nye A-aktier iht. egne og erhvervede tegningsretter.
Jeg/vi tegner __________ stk. nye B-aktier iht. egne og erhvervede tegningsretter.
Jeg/vi tegner __________ stk. nye B-aktier efter reglerne i aktieudbuddet om Resterende A-aktier.
Jeg/vi tegner __________ stk. nye A-aktier efter reglerne i aktieudbuddet om Resterende B-aktier.
Jeg/vi er bekendt med, at Resterende A- eller B-aktier kun tildeles i det omfang der er aktier, som ikke er tegnet
iht. tegningsrettigheder, og tildeling kan ske delvis i henhold til vilkår for aktieudbuddet.
Jeg er bekendt med at tegningsordren er bindende og ikke kan fortrydes eller annulleres, og at tegning af nye aktier
sker kurs 130 svarende til 130 kr. pr. ny aktie. Betaling for nye aktierne skal senest 23. november 2020.
Dani Invest A/S sender tegningsbekræftelse på tildelte aktier til alle aktionærer senest 20. november 2020 til
aktionæren på den ovenfor angivne mailadresse sammen med betalingsinstruks for tildelte aktier.
Modtager jeg ikke mail om tildeling senest 20. november 2020, forpligtiger jeg mig til at kontakte selskabet om
resultatet af aktietegningen, så jeg kan betale rettidigt for tildelte nye aktier.
Ved indsendelse af denne tegningsblanket, sender Dani Invest bekræftelse til aktionæren på mailadresse angivet
ovenfor inden for 24 timer.
Modtages bekræftelse ikke inden for 24 timer eller senest den 17. november 2020 kl. 16:00 skal Dani Invest´s
direktør Jens Jørgen Jensen straks kontaktes pr. telefon eller SMS direkte til mobiltelefon 50594200, for at
sikre, at tegningsordren er modtaget hos Dani Invest A/S, så bekræftelse kan fremsendes.

Dato: (dd/mm/år) ____ . november 2020

_________________________________________________________________
Aktietegners underskrift (hvis 2 ejere underskriver begge på linjen)

Dani Invest A/S - CVR 2729 9334

Dani Invest A/S.
www.dani-invest.dk
investor@dani-invest.dk
Vesterå 1, 9000 Aalborg
CVR 27299334

Overdragelse af Tegningsretter i Dani Invest A/S
i henhold aktieudbud af 2. november 2020 med
fortegningsret for eksisterende aktionærer

Overdragelse af tegningsretter:
Aktionær nr. ______________

Aktionærs mobilnr.: ___________________

Navn: __________________________________________________________________________________
(hvis 2 ejere anføres begge navne)

Gade og Postnr/by: ______________________________________________________________________

Mailadresse til meddelelser (skriv tydeligt): _________________________________________________

Jeg/vi, som er aktionær i Dani Invest A/S under ovennævnte aktionær nr. bekræfter herved, at jeg/vi har
overdraget følgende tegningsretter til erhververen angivet nedenfor.
__________ stk. tegningsretter til nye A-aktier. Hver tegningsret giver ret til tegning af én ny A-aktie.
__________ stk. tegningsretter til nye B-aktier. Hver tegningsret giver ret til tegning af én ny B-aktie.

Erhververen af tegningsrettighederne er:
Navn: __________________________________________________________________________________
(hvis 2 ejere anføres begge navne)

Gade og Postnr/by:

______________________________________________________________________

Mailadresse til meddelelser (skriv tydeligt): _________________________________________________

Erhverver af tegningsretter skal selv indgive tegnings-ordre til Dani Invest A/S senest 17. november 2020
kl. 16:00 for at udnytte tegningsretterne. Denne overdragelse af tegningsretter skal medsendes
tegningsordren til dokumentation for overdragelsen. Erhververen skal ikke underskrive denne blanket, men
vil skulle underskrive tegnings-ordre ved udnyttelse af tegningsretterne.
Som overdrager af tegningsretter er jeg bekendt med, at jeg ikke selv kan udnytte overdragne
tegningsretter, og jeg oplyser, at jeg selv har truffet aftale med erhverver om de nærmere vilkår for
overdragelsen, herunder om overdragelsen sker med eller uden betaling.
Dato: (dd/mm/år) ____ . november 2020

_________________________________________________________________
Overdragende aktionærs underskrift (hvis 2 ejere underskriver begge på linjen)

Dani Invest A/S - CVR 2729 9334

Dani Invest A/S.
www.dani-invest.dk
investor@dani-invest.dk
Vesterå 1, 9000 Aalborg
CVR 27299334

Tegningsordre for nye aktier i Dani Invest A/S
i henhold aktieudbud af 2. november 2020 med
fortegningsret for eksisterende aktionærer

Bindende tegnings-ordre:
Aktionær nr. ______________

Aktionærs mobilnr.: ___________________

Navn: __________________________________________________________________________________
(hvis 2 ejere anføres begge navne)

Gade og Postnr/by: ______________________________________________________________________

Mailadresse til meddelelser (skriv tydeligt): _________________________________________________
Ovenstående aktionær, som ejer aktier i Dani Invest A/S, ønsker herved at udnytte mine tegningsretter til at tegne
nye aktier.

For hver A-aktie ejet på tildelingsdatoen har jeg ret til at tegne 2 nye A-aktier, og for hver B-aktie ejet på
tildelingsdatoen har jeg ret til at tegne 2 nye B-aktier.
Jeg/vi tegner __________ stk. nye A-aktier iht. egne og erhvervede tegningsretter.
Jeg/vi tegner __________ stk. nye B-aktier iht. egne og erhvervede tegningsretter.
Jeg/vi tegner __________ stk. nye A-aktier efter reglerne i aktieudbuddet om Resterende A-aktier.
Jeg/vi tegner __________ stk. nye B-aktier efter reglerne i aktieudbuddet om Resterende B-aktier.
Jeg/vi er bekendt med, at Resterende A- eller B-aktier kun tildeles i det omfang der er aktier, som ikke er tegnet
iht. tegningsrettigheder, og tildeling kan ske delvis i henhold til vilkår for aktieudbuddet.
Jeg er bekendt med at tegningsordren er bindende og ikke kan fortrydes eller annulleres, og at tegning af nye aktier
sker kurs 130 svarende til 130 kr. pr. ny aktie. Betaling for nye aktierne skal senest 23. november 2020.
Dani Invest A/S sender tegningsbekræftelse på tildelte aktier til alle aktionærer senest 20. november 2020 til
aktionæren på den ovenfor angivne mailadresse sammen med betalingsinstruks for tildelte aktier.
Modtager jeg ikke mail om tildeling senest 20. november 2020, forpligtiger jeg mig til at kontakte selskabet om
resultatet af aktietegningen, så jeg kan betale rettidigt for tildelte nye aktier.
Ved indsendelse af denne tegningsblanket, sender Dani Invest bekræftelse til aktionæren på mailadresse angivet
ovenfor inden for 24 timer.
Modtages bekræftelse ikke inden for 24 timer eller senest den 17. november 2020 kl. 16:00 skal Dani Invest´s
direktør Jens Jørgen Jensen straks kontaktes pr. telefon eller SMS direkte til mobiltelefon 50594200, for at
sikre, at tegningsordren er modtaget hos Dani Invest A/S, så bekræftelse kan fremsendes.

Dato: (dd/mm/år) ____ . november 2020

_________________________________________________________________
Aktietegners underskrift (hvis 2 ejere underskriver begge på linjen)

Dani Invest A/S - CVR 2729 9334

