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SELSKABSMEDDELELSE 
Afnotering og tilbud om køb af B-aktier – tilbudsperioden udløber fredag, den 22. januar kl. 17.00. 

 

F.E.Bording A/S henviser til selskabsmeddelelser af 17. december 2020 og 21. december 2020 om afnote-

ring og køb af B-aktier. 

Fristen for accept af selskabets tilbud om køb af B-aktier udløber den 22. januar 2021 kl. 17.00, som også 

er sidste handelsdag for selskabets B-aktier på Nasdaq Copenhagen. Fremgangsmåden ved benyttelse af 

tilbuddet fremgår af vedhæftede acceptblanket.  

 

Efter den ekstraordinære generalforsamling den 17. december 2020, hvor det blev besluttet at afnotere sel-

skabets B-aktier, har Nasdaq Copenhagen A/S godkendt F.E.Bordings anmodning om, at selskabets B-ak-

tier slettes fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S. 

 

F.E.Bording A/S har i den forbindelse tilbudt at købe B-aktier i tilbudsperioden for 330 kr. pr. aktie. Herefter 

vil selskabets B-aktier bliver slettet fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S og dermed afnoteret. 

 

Tilbudsperioden udløber den 22. januar 2021 kl. 17.00 og herefter vil selskabets B-aktier ikke længere være 

noteret på Nasdaq Copenhagen A/S. 

 

Efter sletning vil muligheden for handel med B-aktierne blive reduceret, da F.E.Bording A/S ikke vil etablere 

aftaler med en anden markedsplads. 

 

Efter sletning vil F.E.Bording A/S ikke være omfattet af oplysningsforpligtelser og andre regler gældende for 

udstedere af børsnoterede værdipapirer. Selskabet vil i fremtiden kommunikere til sine aktionærer i overens-

stemmelse med Selskabsloven. 

 

Der vil kunne ske ændringer i en aktionærs skattemæssige retsstilling i forhold til B-aktierne, da disse ophø-

rer med at være børsnoterede. 

 

Hvis et tilstrækkeligt antal B-aktionærer sælger deres aktier til i medfør af det fremsatte tilbud, kan selska-

bets hovedaktionær komme i en situation, hvor denne kan tvangsindløse øvrige aktionærer. I den situation 

vil øvrige aktionærer også kunne kræve sig indløst af hovedaktionæren. 

 

Bilag: Acceptblanket.pdf 

 

Med venlig hilsen  

F.E. Bording A/S 

 

Bernt Therp 

Adm. direktør 

Henvendelse vedr. meddelelsen kan ske til Adm. direktør Bernt Therp, tlf. 70 11 50 11. 
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