VEJLEDNING VEDRØRENDE UDBUD AF NYE AKTIER MED FORTEGNINGSRET
FOR EKSISTERENDE AKTIONÆRER I PERIODEN 11. TIL 24. JUNI 2020
VIGTIGE DATOER
8. juni 2020
Sidste dag for handel med
eksisterende aktier, inkl.
tegningsretter
9. juni 2020
Første dag for handel med
eksisterende aktier, ekskl.
tegningsretter
9. juni 2020
Handel med tegningsretter
begynder kl. 09:00
11. juni 2020
Tegningsperiode for nye
aktier begynder kl. 09:00
22. juni 2020
Handel med tegningsretter
slutter kl. 17:00
24. juni 2020
Tegningsperiode for nye aktier
slutter kl. 17:00
3. juli 2020
Første handelsdag for nye aktier
på Nasdaq Copenhagen

Hvordan deltager jeg i emissionen?
Alle aktionærer vil blive tildelt tegningsretter den 10. juni, som skal benyttes ved
tegning af de nye aktier. Du vil modtage
information om emissionen og antal tegningsretter fra det pengeinstitut, hvor du
har dine aktier i depot. Det er også til dit
pengeinstitut du skal meddele, hvad du vil
gøre med dine tegningsretter. Det er vigtigt at overholde de oplyste tidsfrister.
Kan jeg tegne flere aktier end hvad
mine tegningsretter berettiger til?
For at tegne flere aktier skal du købe tegningsretter i markedet. Handelsperioden for
tegningsretter løber fra tirsdag den 9. juni
til mandag 22. juni. Det kræver én tegningsret for hver ny aktie, du ønsker at tegne.
Jeg vil gerne deltage, men kun med
en del af mine tegningsretter
Du kan sælge dine overskydende tegningsretter i markedet. Handelsperioden for tegningsretter løber fra den 9. juni til 22. juni.
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke
ønsker at udnytte mine tegningsretter
og deltage i emissionen?
Så kan du vælge at sælge dine tegningsretter i markedet. Handelsperioden for
tegningsretter løber fra den 9. juni til 22.
juni. Uanset om du deltager i emissionen
eller ej, så beholder du de aktier i Bang &
Olufsen, som du allerede har. Hvis du ikke
deltager og sælger dine tegningsretter i

markedet, vil din ejerandel i Bang & Olufsen blive udvandet med 66,7%. Vi opfordrer til, at du læser informationen fra dit
pengeinstitut vedrørende dine
tegningsretter.
Hvad sker der, hvis jeg slet ikke
foretager mig noget?
Tegningsretter, som ikke udnyttes eller
sælges i tegningsperioden, mister deres
gyldighed og værdi, og du er herefter ikke
berettiget til kompensation. Du beholder
naturligvis de aktier i Bang & Olufsen, som
du allerede har, men din ejerandel bliver
udvandet med 66,7%. For at udnytte værdien af de tegningsretter, du får tildelt, skal
du altså enten sælge dem, eller tegne
aktier for dem og dermed deltage i kapitaludvidelsen. Du bør læse informationen
fra dit pengeinstitut vedrørende dine
tegningsretter.
Er det muligt at ændre eller annullere en
afgivet ordre vedr. emissionen?
Nej, din ordre er bindende.
Hvad gør jeg, hvis jeg har aktier
placeret i flere depoter?
Du vil modtage information fra dit kontoførende pengeinstitut for hvert depot,
du har aktier i.
Kan man tegne nye aktier, hvis man ikke i
forvejen er aktionær i Bang & Olufsen?
Ja, hvis man gennem sit pengeinstitut

køber tegningsretter til de nye aktier, kan
man deltage i emissionen.
Er det en god idé at deltage
i emissionen?
Vi anbefaler, at du læser prospektet, da
alle væsentlige forhold omkring Bang &
Olufsen er beskrevet heri. Herefter er det
op til dig selv at vurdere, om du vil deltage. Alternativt vil vi anbefale, at du
søger professionel investeringsrådgivning,
f.eks. gennem dit pengeinstitut.
Er der omkostninger for mig som aktionær ved at deltage i emissionen?
Bang & Olufsen pålægger ikke aktionærerne nogen omkostninger, men dit pengeinstitut kan evt. opkræve gebyrer i forbindelse med transaktionen.
Hvad betyder det, at Bang & Olufsen
har lavet en kapitalnedsættelse?
Bang & Olufsens aktier havde inden kapitaludvidelsen en stykstørrelse på 10 kr.
Ifølge selskabslovens bestemmelser kan
man ved en kapitaludvidelse ikke udbyde
aktier til en stykpris under den eksisterende stykstørrelse. Så for at kunne
udbyde nye aktier til en kurs på 5 kr. har
det været nødvendigt, at reducere stykstørrelsen på Bang & Olufsens aktier via en
kapitalnedsættelse. Det er vigtigt at understrege, at kapitalnedsættelse ikke ændrer
ved din relative ejerandel af Bang & Olufsen eller værdien af din aktiebeholdning.

