Bang & Olufsen har brug for din stemme
Kære aktionær
Bang & Olufsen står i en meget alvorlig situation. COVID-19 og den økonomiske krise, der er
kommet i kølvandet på pandemien, rammer Bang & Olufsens globale salg hårdt.
Derfor har vi brug for at få tilført yderligere kapital, så vi kan komme igennem krisen og lade
ledelsen føre den nyligt lancerede strategi ud i livet og bygge videre på de positive tegn, vi så i det
seneste kvartal, inden krisen ramte.
Det er baggrunden for, at vi i dag har indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling den 3. juni
2020, hvor bestyrelsen søger opbakning til et forslag om en kapitaludvidelse på 400 mio. kr., der
skal sikre, at Bang & Olufsen fortsat kan producere og sælge nyskabende lyd- og billedprodukter
og designklassikere, som vi har gjort gennem 95 år.
Kapitaludvidelsen er allerede fuldt garanteret, idet en række store danske institutionelle investorer,
herunder nogle af vores største danske aktionærer ATP, Chr. Augustinus Fabrikker og
Færchfonden, støtter op om kapitaludvidelsen. Vi værdsætter denne opbakning til selskabet,
ledelsen og den nye strategi. Bestyrelsen og direktionen har også givet tilsagn til at investere i
selskabet ved at deltage i kapitaludvidelsen og vil desuden midlertidigt gå 20% ned i honorar og
løn.
Men vi har brug for din støtte og stemme for at sikre, at forslaget får den nødvendige opbakning fra
minimum 2/3 af de repræsenterede stemmer på den ekstraordinære generalforsamling. Hvis ikke
forslaget vedtages, kan kapitaludvidelsen ikke gennemføres, selvom der på forhånd er givet
økonomisk garanti for den.
Coronakrisen gør det svært at afholde generalforsamlingen, som vi plejer at gøre på grund af det
nuværende forsamlingsforbud. Jeg vil derfor stærkt opfordre alle aktionærer til at afgive deres
stemme elektronisk inden generalforsamlingen, så forslaget opnår det nødvendige flertal. Alle
stemmer er vigtige for at sikre, at vi også har en levedygtig virksomhed på den anden side af
krisen. Det fortjener Bang & Olufsen.
Forudsat at forslaget bliver vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling, er næste skridt at
gennemføre selve kapitaludvidelsen. Det er planen, at det skal ske i juni måned som en garanteret
fortegningsemission, hvor både eksisterende aktionærer og kvalificerede investorer har mulighed
for at deltage. Men det vender vi tilbage med mere information om - nu gælder det i første omgang
om at få forslaget om kapitaludvidelsen vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.
På bestyrelsens vegne

Ole Andersen
Bestyrelsesformand
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SÅDAN AFGIVER DU DIN STEMME
Den ekstraordinære generalforsamling bliver afholdt den 3. juni 2020 hos Gorrissen Federspiel
Advokatpartnerselskab, Axeltorv 2, 1609 København V. Hvis ikke du deltager i generalforsamling,
kan du afgive fuldmagt eller brevstemme. Begge dele kan du gøre allerede nu via aktionærportalen
på Investor-delen af Bang & Olufsens hjemmesiden (www.investor.bang-olufsen.com). På
hjemmesiden kan du også finde en detaljeret vejledning til, hvordan du kan stemme eller afgive
fuldmagt.
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