Dani Invest A/S
Registrering i aktiebogen af overdragelse af B-aktier i
Dani Invest A/S - CVR 2729 9334
Side 1 af 3
Som sælger (Aktionær nr. ______________)
Navn: _____________________________________ og ________________________________________
Adr:

_____________________________________

________________________________________

Postnr/by___________________________________

________________________________________

Cpr.nr._____________________________________

________________________________________

overdrager vi/jeg hermed de os/mig tilhørende ______ stk. B-aktier i Dani Invest A/S
til følgende ny ejer, som har erhvervet de nævnte aktier fra os/mig:

Ny ejer af aktierne er:
Navn: _____________________________________ og ________________________________________
Adr:

_____________________________________

________________________________________

Postnr/by___________________________________

________________________________________

Cpr.nr._____________________________________

________________________________________

Samlet købesum for de overdragne aktier er aftalt til kr. ________________________.
Ovenstående parter bekræfter herved, at aktierne er overdraget som angivet, og køber og sælger
anmoder herved om, at overdragelsen registreres i selskabets aktiebog.
Såvel køber som sælger indestår for overdragerens retmæssige adkomst til de overdragne aktier og til
vitterlighed for parternes myndighed, dateringens rigtighed og underskrifternes ægthed.
By ____________________, den (dd/mm/år) _____ / ______ / ________
For sælger, som overdrager aktierne:

_______________________________________
Sælgers underskrift

____________________________________
Sælgers underskrift

For køber, som erhverver aktierne:

_______________________________________
Købers underskrift

____________________________________
Købers underskrift

.
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Indsendelse af denne blanket skal ske til
Dani Invest A/S
Vesterå 1, 1.sal
9000 Aalborg
Sælgers ”Bevis for registrering i Aktiebogen” skal vedlægges, og der vil blive udstedt nyt bevis til
køber, ligesom sælger også vil modtage et nyt bevis med den nye beholdning, såfremt han har en
restbeholdning efter overdragelsen.
Nedenstående erklæringer bedes underskrevet af henholdsvis køber og sælger:

Erklæring fra ny aktionær:
Ny ejer af aktierne oplyser, at meddelelser fra Dani Invest A/S til køber i dennes rolle som aktionær
kan sendes til følgende e-mail adresse: (skriv tydeligt)

E-mail: _____________________________________________________________
For køber:

_______________________________________
Købers underskrift

____________________________________
Købers underskrift

Køber skal vedlægge kopi af kørekort eller pas samt kopi af sygesikringskort eller
anden dokumentation for nuværende adresse.

.
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Vejledning til ”Anmodning om registrering af overdragelse af B-aktier i Dani Invest A/S”

Generelt om vilkårene for overdragelsen
Når man overdrager aktier i Dani Invest A/S er dette en handel mellem køber og sælger, og Dani Invest A/S er
ikke part i handlen, og det er parterne selv, som udformer aftalen og bestemmer de konkrete vilkår.
Det er op til parterne selv at aftale vilkårene for handlen, og at sikre at betaling sker i henhold til den aftale, der
er indgået. Det anbefales altid, at en sådan aftale med beskrivelse af vilkårene indgås skriftligt, og at vilkårene
er klare og tydelige.
I forbindelse med overdragelsen af aktierne er det vigtigt, at overdragelsen registreres hos Dani Invest A/S.
Når overdragelsen er registreret hos Dani Invest A/S vil sælger og dennes kreditorer mv. være afskåret fra at
disponere over aktierne ved salg, pantsætning og kreditorforfølgning eller på anden måde.
Registreringen af overdragelsen skal se på en standardblanket benævnt ”Anmodning om registrering af
overdragelse af B-aktier i Dani Invest A/S”, som er udarbejdet af Dani Invest A/S.
Blanketten kan downloades fra selskabets hjemmeside www.dani-invest.dk.

Udfyldelse af blanketten – side 1
Blanketten er beregnet til, at aktierne kan være ejet af 2 personer sammen, og at køber kan være 2 personer,
som skal eje aktierne sammen. Det er typisk ægtepar eller samboende, som ejer aktier i fællesskab, og hvor der
således er to ejere.
Er der kun én sælger eller kun én køber, udfyldes kun den første navnerubrik under køber henholdsvis sælger.
Er man i tvivl om, hvorvidt man som aktionær ejer aktierne sammen med sin ægtefælle, kan det ses af
”Bevis for registrering i Aktiebogen”, som man som aktionær har modtaget fra Dani Invest A/S.

Står man med to ejere i aktiebogen, skal begge parter underskrive, for at aktieoverdragelsen
kan registreres hos Dani Invest A/S.
Sælger bør være opmærksom på, at såfremt denne blanket om overdragelse indsendes før betaling er sket, kan
aktierne kun tilbageføres til sælger i tilfælde af misligholdelse, såfremt køber indvilger i at underskrive ny
blanket, hvor der anmodes om tilbageførsel.
Husk at være præcis i angivelsen af antal overdragne aktier og angivelse af købesummen.

Udfyldelse af blanketten – side 2
Køber skal angive sin e-mail adresse til brug for selskabet, idet selskabet benytter e-mail i sin kommunikation
med aktionærerne.
Af hensyn til reglerne om hvidvaskning, skal vi have dokumentation fra køber i form af billede-ID og
dokumentation for nuværende adresse via kopi af sygesikringskort eller lignende dokumentation.
Har De spørgsmål til udfyldelsen af blanketten, er De altid velkommen til at ringe til Dani Invest A/S på
telefon 98 13 09 00.

.

