
 

Sådan deltager du i  

STENOCARE emissionen 

Hvad er tilbuddet? 

I tegningsperioden fra 27. maj til 11. juni kan 

STENOCARE aktien købes for DKK 20 per stk.  

For hver 3 nye aktier man køber til DKK 20/stk  

– vil man få tildelt 1 gratis bonusaktie (3+1).  

Dette betyder, at nettoprisen bliver DKK 15/aktie. 

Hvor køber man dette tilbud?  

Man kan tegne STENOCARE aktier via egen bank, 

enten i online banken eller via egen bankrådgiver.  

Hvem kan deltage? 

Eksisterende aktionærer har præference, men alle 

kan tegne nye aktier til DKK 20 per stk. i 

emissionen, også nye investorer. Der er ingen 

minimum eller maksimum krav til hvor mange nye 

aktier man skal købe. Som ny investor – eller hvis 

man allerede er aktionær, der bare vil tegne flere 

nye aktier - så kan man deltage i den generelle 

tegning ved at udfylde tegningsblanketten her. 

Har eksisterende aktionærer nogle fordele? 

Emissionen er en såkaldt ”fortegnings-emission”. 

Det betyder, at aktionærer får én tegningsret per 

aktie de ejer den 26. maj. Dermed har de en sikret 

ret til at købe nye aktier foran ikke-aktionærer. 

For hver 6 tegningsretter får man ret til at købe 1 

ny aktie á DKK 20. Andre investorer kan købe 

tegningsretter i banken, hvis de ønsker samme 

ret. Men, der er ikke noget krav om at man SKAL 

have tegningsretter. Det er blot en ekstra garanti. 

Hvordan køber man de nye aktier? 

Man skal købe aktierne via banken. Følg disse trin: 

1. Kun for aktionærer og ejere at tegningsretter: 

Køb det antal nye aktier, som tegnings-

retterne giver garanti for. Anvend bankens 

online ”Corporate actions” menu (hvor 

information om emissioner deles) eller 

kontakt bankrådgiveren. Hvis man ønsker at 

tegne flere nye aktier end man har tegnings-

retter (der kræves 6 retter til at købe 1 ny 

aktie til DKK 20), så kan man enten købe flere 

tegningsretter i banken eller tegne yderligere 

nye aktier uden retter som beskrevet i punkt 

2+3. 

2. For alle der ønsker at tegne nye aktier i den 

åbne tegning: Dette er for aktionærer og nye 

investorer – med prioritet til aktionærer. Din 

bank skulle have information om emissionen i 

deres online ”Corporate actions” menu. Der 

vil være instruks til hvordan man deltager i 

tegningen med det antal man måtte ønske. 

Der er ikke noget maksimum antal. Hos nogle 

banker er det vanskeligt eller umuligt at 

benytte deres online system til at tegne nye 

aktier i den åbne tegning. I det tilfælde skal 

man følge trin 3. 

3. Generel backup model for alle der ønsker at 

tegne nye aktier i den åbne tegning: Man kan 

benytte tegningsformularen på STENOCARE’s 

investorside. Udfyld denne formular og send 

den til egen bank inden den11. juni. Hent 

tegningsformularen her. 

Hvad er sidste frist for at købe? 

Tegningsperioden slutter den 11. juni kl 17:00, og 

derfor skal man have gennemført sit køb i banken 

inden dette tidspunkt. Sidste frist for at købe 

tegningsretter er den 9. juni kl 17:00, og derfor 

skal man have gennemført sit køb i banken inden 

dette tidspunkt. 

Hvis du vil vide mere? 

Vi har samlet al information her, primært på 

engelsk: https://stenocare.com/investor-

relations/share-issue-2020/. Du er altid 

velkommen til at skrive spørgsmål til os på 

info@stenocare.com eller på vores Facebookside, 

facebook.com/stenocare. 

Få mere information om STENOCARE: 

Klik på: Interview med STENOCAREs direktør (45 min) 

Klik på: Radiointerview i Millionærklubben (15 min) 

Klik på: Investormøde med DAF, Ophelia Invest, 

Proinvestor (55 min) 

https://stenocare.com/wp-content/uploads/2020/05/STENOCARE-SUBSCRIPTION-FORM.pdf
https://stenocare.com/wp-content/uploads/2020/05/STENOCARE-SUBSCRIPTION-FORM.pdf
https://stenocare.com/investor-relations/share-issue-2020/
https://stenocare.com/investor-relations/share-issue-2020/
mailto:info@stenocare.com
https://www.facebook.com/watch/live/?v=953058731797092&ref=watch_permalink
https://omny.fm/shows/euroinvestor-million-rklubben/det-danske-medico-landshold?t=1052s
https://www.facebook.com/stenocare/videos/318055755849884/
https://www.facebook.com/stenocare/videos/318055755849884/


 

I tvivlsspørgsmål henvises altid til prospektet (på 

engelsk) som også ligger på investorsiden. 


