
 

 

ACCEPTBLANKET TIL SALG AF B-AKTIER I F. E. BORDING A/S 
(Indleveres af den sælgende aktionær til sit eget kontoførende institut) 
Accept skal afgives til aktionærens eget kontoførende institut i god tid til, at aktionærens kontoførende institut kan behandle og 
registrere accepten, samt videreformidle denne til Danske Bank A/S forud for udløb af tilbudsperioden den [22]. januar 2021 kl. 
17:00. 
 
Undertegnede aktionær erklærer hermed, at de B-aktier i F. E. Bording A/S (”Selskabet”), der overdrages, er frie og ubehæftede i 
enhver henseende. 
 
I overensstemmelse med de vilkår, der er anført i det tilbudsdokument, som er fremsat af Selskabet af 1. august 1931 A/S 
(”Tilbudsgiver”) den [21]. december 2020, accepterer jeg/vi hermed tilbuddet om kontant betaling af kr. 330,00 per B-aktie à 
nominelt kr. 100,00 i Selskabet og afgiver salgsordre for følgende antal B-aktier i Selskabet (ISIN DK0010008028) à nominelt kr. 
100,00. 
 stk. B-aktier i F. E. Bording A/S. 
 
Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af B-aktier i F. E. Bording A/S fra min/vores VP-konto: 
 

Kontoførende institut: 
 
 

VP-kontonr.: 
 

 
Jeg/vi giver tilladelse til overførsel af det kontante provenu fra salget af B-aktier i F. E. Bording A/S til min/vores konto: 
 

Navn på bank og bankadresse: Aktionærens IBAN/Reg.nr. og kontonr. (inklusiv foranstillede 
nuller, hvis nogle) 

 
Jeg/vi bekræfter, at navnet og adressen, som jeg/vi har angivet i underskriftsblokken nedenfor svarer til navnet og adressen på 
kontohaver for den ovennævnte konto. 
 
Accept af gældende gebyrer for bankoverførsler og/eller valutaveksling 
Jeg/vi anerkender og er indforstået med, at jeg/vi er ansvarlige for ethvert gebyr for bankoverførsel eller valutaveksling, som 
pålægges af den modtagende bank som følge af at have modtaget en overførsel af provenuet for B-aktierne, som overført til 
mig/os fra Danske Bank A/S. Provenuet fra B-aktierne vil blive betalt og overført i danske kroner, og hvis det overføres til en bank 
uden for Danmark, vil beløbet blive vekslet af den modtagende bank til den lokale valuta for en sådan bank til en vekselkurs, som 
frit kan bestemmes af den modtagende bank. Jeg/vi anerkender og er indforstået med, at valutakurser kan svinge, og jeg/vi 
accepterer risikoen for sådanne udsving. 
 
Jeg/vi bekræfter og samtykker hermed til, at denne acceptblanket og informationerne heri må deles mellem Selskabet af 1. august 
1931 A/S, Danske Bank A/S og mit/vores kontoførende institut med det formål at acceptere tilbuddet af [21]. december 2020. 
 
Underskrift og oplysninger om den sælgende Aktionær: 

Navn:  
 
Adresse: 
 
By, postnr. og land: 
 
CVR-nr./CPR-nr.:  
 
Telefon: 
 
E-mail:  
 
Dato og underskrift: 
 

 
Undertegnede kontoførende institut er indforstået med at overdrage ovennævnte B-aktier i F. E. Bording A/S til Danske 
Bank A/S. 

CVR-nr.: 
 
 

CD-identifikation: 

Stempel og underskrift: 
 
 

Oplysninger til det kontoførende institut: 
Efter påtegning på denne acceptblanket skal aktionærens kontoførende institut senest den [22]. januar 2021 kl. 17:00 afgive 
accept af tilbuddet til Danske Bank A/S, Corporate Actions, Holmens Kanal 2-12,1092 København K. 


