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SP Group A/S udsteder 54.000 stk. nye aktier 

 
Bestyrelsen i SP Group A/S har på et bestyrelsesmøde den 5. september 2016 enstemmigt besluttet at 
forhøje selskabets aktiekapital med nominelt kr. 540.000 fra nominelt kr. 22.240.000 til nominelt kr. 
22.780.000 ved at udstede 54.000 stk. nye aktier. 
 
Bestyrelsens beslutning sker i henhold til vedtægternes §4, stk. 8 og stk. 9, for at honorere afgivne 
påkrav om udnyttelse af warrants til tegning af aktier under 2012 og 2013 warrantprogrammet. 
 
Tegningskursen blev fastsat til DKK 132,98 for 5.000 stk. aktier (2012 warrant programmet), i alt DKK 
664.900 og DKK 171,10 for 49.000 stk. aktier (2013 warrant programmet), i alt DKK 8.383.900. I alt 
DKK 9.048.800. 
 
SP Group A/S har den 5. september 2016 således solgt 5.000 stk. aktier til 1 ledende medarbejder til 
kurs 132,98 fra 2012 warrant programmet. Der udestår herefter 1.000 warrants fra 2012 programmet, 
der kan indløses senere. 
 
SP Group A/S har den 5. september 2016 solgt 49.000 stk. aktier til 14 ledende medarbejdere til kurs 
171,10 fra 2013 warrant programmet. Heraf har Gadplast ApS (administrerende direktør Frank Gad er 
direktør for Gadplast ApS, og Gadplast ApS er et datterselskab af Frank Gad ApS) udnyttet sine 11.000 
warranter fra 2013 warrant programmet, og økonomidirektør Jørgen Hønnerup Nielsen har udnyttet sine 
8.000 warranter fra 2013 warrantprogrammet. Der udestår herefter 12.000 warranter fra 2013 
programmet, der kan indløses senere. 
 
Administrerende direktør Frank Gad lod i 2013 Gadplast ApS erhverve sine warranter mod kontant 
betaling af markedsværdien til SP Group A/S. 
 
De nye aktier har samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder ret til udbytte, fra det 
tidspunkt, hvor kapitaludvidelsen er registreret i Erhvervsstyrelsen. 
 
SP Group A/S har kun én aktieklasse, og aktierne er frit omsættelige, ligesom der ikke er nogen 
begrænsninger i stemmeretten. 
 
De nye aktier forventes optaget til notering på NASDAQ den 7. september under den eksisterende 
fondskode ISIN DK0010244771 (SPG). 
 
Efter udvidelsen vil SP Groups aktiekapital være på nominelt DKK 22,78 mio. fordelt på 2.278.000 stk. 
aktier: 
                                                                    DKK 
                                                                  Nominel              antal aktier 
                                                                 Aktiekapital          a DKK 10                     % 
 
Eksisterende aktiekapital før emission           22.240.000           2.224.000                   97,63 
Rettet aktieemission                                         540.000               54.000                     2,37 
Nom. aktiekapital efter emission i alt             22.780.000          2.278.000                 100,00 
 
 
 

 

Yderligere oplysninger: 
 

Adm. direktør  Frank Gad 

Telefon: 70 23 23 79 

www.sp-group.dk 

 


