Tegningsliste
Tegningsliste
for ALDANA A/S
Cvr-nr. 30916042

Bestyrelsen for ALDANA A/S har den 8. april 2008
besluttet at forhøje selskabets aktiekapital fra
nominelt 20.000.000 DKK med mindst nominelt
20.000.000 DKK og op til nominelt 180.000.000
DKK aktier ved kontant indskud i henhold til bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 20.
Med henvisning til aktieselskabslovens § 38 blev
det oplyst:

at det mindste og det højeste beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes, udgør nominelt
20.000.000 DKK og nominelt 180.000.000 DKK.
at det mindste beløb der kan tegnes er 1.000 stk.
aktier a nominelt 1.000 DKKsvarende til nominelt 1.000.000 DKK aktier
at de nye aktier ikke skal have særlige rettigheder
at de nuværende aktionærer ikke skal have fortegningsret til de nye aktier
at tegningsfristen løber fra den 28. april 2008 til
den 30. maj 2008.
at kontant indskuddet skal ske senest den 2. juni 2008
at aktiernes nominelle størrelse skal være 1.000
DKK eller multipla heraf

Øvrige forhold
Denne tegningsblanket skal
være ALDANA A/S i hænde
senest den 30. maj 2008
kl. 16.00 (dansk tid).

Købsordre
Person - og
selskabsoplysninger
Underskrift

Tegning af aktier sker på vilkår som anført i
tegningsinvitation dateret den 16. april 2008
samt denne tegningsliste. Tegning af aktier er
bindende.

Alle aktionærer er forpligtet til at tiltræde selskabets aktionæroverenskomst som gengivet omstående på denne tegningsblanket, samt i tegningsinvitationen som bilag 4. Underskriften nedenfor
på denne tegningsaftale er således samtidig en

•

at kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 105, dvs. mod indbetaling at 1.050.000 DKK pr. 1.000 aktier der tegnes
at aktierne skal være ikke-omsætningspapirer
at de nye aktier skal lyde på navn
at der skal gælde indskrænkninger i de nye aktiers
omsættelighed, idet de nye aktier er underlagt
omsættelighedsindskrænkningerne i vedtægternes pkt. 3
at de nye aktier giver ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering
at de omkostninger ved kapitalforhøjelsen, der skal
afholdes af selskabet, anslås til 9.000.000 DKK
ved maksimal tegning.

Glostrup, den 16. april 2008

•
•

Jesper Krarup

I øvrigt henvises til følgende fremlagte dokumenter:

•

Selskabets vedtægter
Bestyrelsens beretning i henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2
Revisors udtalelse om bestyrelsens beretning i
henhold til aktieselskabslovens § 29, stk. 2,
pkt.3.

bindende underskrift for tiltrædelse af aktionæroverenskomsten.

Jeg forpligter mig til at betale modværdien af de tildelte aktier til tegningskursen på 105 svarende til
1.050 DKK pr. aktie à 1.000 DKK . Betalingen vil
finde sted den 2. juni 2008 i henhold til nota, der
tilsendes mig. Tegningsbeløbet skal herefter indsættes på ALDANA A/S’s deponeringskonto i Jyske
Bank, Århus afdeling, konto nr. 5061 1003836.

I henhold til tegningslisten, tegner jeg mig herved for følgende antal aktier:
stk. aktier à 1.000 DKK svarende til indbetaling af

Stig Oscar Rantsén
Formand

Navn

Cvr-/cpr. nr.

E-mail

Adresse

Tlf.

Dato

Underskrift

Bo Helligsøe

Jan Larsen

Overstiger tegningsordrerne det udbudte antal aktier, vil der ske en fordeling som anført i tegningsinvitationen.

Tegningsbeløbet frigives til ALDANA A/S’s disposition, når Jyske Bank A/S har modtaget dokumentation for, at ALDANA A/S’s aktiekapital er
forhøjet med det tegnede beløb, og når aktiebog
for selskabet er fremlagt som dokumentation for
retmæssig tegning.tegning.

DKK (antallet x 1.050 DKK).

Selskabsnavn

Underskrift

Bestyrelsen:

Aktionæroverenskomst
Aktionæroverenskomst for
ALDANA A/S
Cvr-nr. 30916042

1. Vedtægter
Uanset selskabets vedtægter har aktionærerne
besluttet at indgå nærværende aktionæroverenskomst således at aktionærerne ved deres stemmeafgivelse er pligtig til at medvirke til overenskomstens opfyldelse. Aktionæroverenskomsten er bindende for nuværende og kommende aktionærer.
2. Aktionærer
Selskabets aktionærer er:

A Aldana Holding A/S, stifter og ejer af den
nuværende kapital på 20 mio. DKK
B Nye aktionærer jf. generalforsamlings beslutning om aktiekapitaludvidelse i april/maj 2008.
Der er pr. 8. april 2008 givet bemyndigelse til en
udvidelse på op til 180 mio. DKK. Når den endelige kapitaludvidelse er registreret vil nærværende
aktionæroverenskomst blive opdateret med
oplysninger om den herefter registrerede aktiekapital sammensætning.
Aktionærgruppe A har ret og pligt til altid at
besidde minimum 10 % af selskabets nominelle
aktiekapital. I det omfang en senere kapitaludvidelse fordrer deltagelse af aktionærgruppe A for
at opfylde denne 10% grænse, og aktionærgruppe A ikke ønsker at deltage heri kan kapitaludvidelsen ikke gennemføres, uden aktionærgruppe
A´s forudgående skriftlige samtykke.

3. Udbytte/kapitaludvidelse
Der budgetteres med en løbende udlodning fra
selskabet hidrørende fra den løbende drift.
Udbyttet skal vedtages årligt på den ordinære
generalforsamling på baggrund af en indstilling
fra bestyrelsen. Aktionærerne ønsker at sikre et
markedsmæssigt rimeligt udbytte set i forhold til
selskabets resultater og likviditet.
4. Aktieovergang
Aktieovergang kan kun ske med bestyrelsens
godkendelse.

Ved herunder hver aktieovergang, har de øvrige
aktionærer forkøbsret, forholdsmæssigt i forhold
til deres aktiebesiddelse.
De øvrige aktionærer skal inden for 14 dage efter,
at de har fået tilbudt at gøre deres forkøbsret
gældende (forholdsmæssigt efter deres aktiebesiddelser og til den pris som den potentielle køber
og sælger er blevet enige om) give besked om, at
de vil overtage denne andel af sælgers aktiepost.

Såfremt ingen af de øvrige aktionærer ønsker at
gøre sin forkøbsret gældende, kan aktieposten
sælges til tredjemand indenfor en periode på 3
måneder. Bestyrelsen skal dog kunne nedlægge
veto mod salg til tredjemand, såfremt saglige og

særdeles vægtige grunde taler herfor.

Forkøbsretten kan dog ikke gøres gældende
såfremt aktier tilhører et selskab, hvor aktierne
overdrages til dette selskabs aktionærer (alternativ majoritets aktionær) eller et nyt selskab tilhørende denne aktionær (alternativ majoritets
aktionær).

Selskabet har vedtægtsmæssigt ret til at opkøbe
op til 10 % af egne aktier. Denne ret er igennem
nærværende aftale reguleret til kun at kunne
gennemføres kvartalsvist og maksimalt med 2 %
pr. kvartal og alene i det omfang selskabets likviditet tillader dette. I det omfang en investor hermed ikke får indfriet sit salgsønske går ønsket
videre til næste kvartals indløsningsrunde med
præferencestatus. Hvert år til den ordinære generalforsamling skal der tages stilling til en nedskrivning af aktiekapitalen med de egne ejede
aktier i selskabet.

I det omfang en aktionær ønsker sine aktier afhændet til selskabet og selskabet vil erhverve disse
aftages aktierne af selskabet til en købesum svarende til seneste kvartals opgjorte egenkapital med
et fradrag på 5%, hvoraf de 2% tilfalder administrationsselskabet (Manager) for udførelsen af de
praktiske opgaver ved aktieopkøbet.
5. Aktiebesiddelse
Alle aktionærer har pligt til at lade sig registrere
i selskabets aktiebog, samt at tiltræde nærværende aktionæroverenskomst. En aktieovergang
kan ikke anerkendes som lovlig før køber er
registreret korrekt i selskabets aktiebog, samt
har underskrevet nærværende aktionæroverenskomst.
Alle aktionærer, defineret som juridiske personer,
skal besidde minimum 1 mio. DKK nominelt aktier i
selskabet.
6. Selskabets ledelse
Beslutninger på generalforsamlingen kan alene
ske i overensstemmelse med aktieselskabslovens
bestemmelser herom, idet dog beslutning om
likvidation eller ændring af vedtægterne, herunder ændring af ledelsesforhold og tegningsregler
kræver tilslutning fra aktionærgruppe A.
Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 3 til
7 medlemmer. Aktionærgruppe A har eneret til at
vælge og udpege selskabets formand. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Selskabets formand har eneret til at udpege og
ansætte selskabets direktion. Formanden har
videre eneret til at udpege og ansætte bestyrelse
og direktion i selskabets helt eller delvist ejede
datterselskaber i ind og udland.

Hver aktionær er forpligtet til at tilsikre at de
valgte bestyrelsesmedlemmer er bekendt med og
respektere formandens kompetence.

7. Voldgift
Eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne
(aktionærgruppe A henholdsvis aktionærgruppe
B), som ikke lader sig løse ved forhandling, skal
afgøres ved voldgift efter ”Regler for behandling
af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Hver
part udpeger en voldgiftsmand, medens voldgiftsrettens formand udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut. Såfremt en part ikke inden 30 dage
efter at have indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift har udpeget
en voldgiftsmand, udnævnes også denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.
8. Opsigelse
Aktionæroverenskomsten kan opsiges med
mindst 1 års varsel til udløbet af et kalenderår
med tilslutning af 2/3 af aktiekapitalen.
Aktionærgruppe A skal være enige i opsigelsen
for at denne kan få gyldighed.
9. Tiltrædelse
Selskabets nuværende aktionærer vil tiltræde
nærværende overenskomst. Enhver aktieovergang er kun gyldig, såfremt ny aktionær ved sin
underskift tiltræder overenskomsten. Denne
underskrift anses tillige for at være sket ved investors underskrift på tegningsaftalen ved nytegning af aktier. Aktietegningsaftalen indeholder et
punkt om at aktionæren ved underskrift på aktietegningsaftalen samtidig forpligter sig til at tiltræde aktionæroverenskomsten.

Overenskomsten vil være at notere af den til
enhver tid værende bestyrelse og direktion.
Således tiltrådt med bindende virkning for nuværende og kommende aktionærer:
Glostrup, den 8. april 2008
For Aldana Holding A/S

Stig Rantsén
Formand

Bo Helligsøe

Jesper Krarup

Jan Larsen

