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Indløsning af warranter – salg af egne aktier i SP Group A/S
SP Group A/S har idag solgt i alt 15.000 stk. SPG aktier, fondskode DK0061027356, til kurs 252,52 i
forbindelse med indløsning af warranter fra 2019 programmet svarende til DKK 3.787.800,00 til
administrerende direktør Frank Gad.
SP Group A/S har idag solgt i alt 15.000 stk. SPG aktier, fondskode DK0061027356, til kurs 252,52 i
forbindelse med indløsning af warranter fra 2019 programmet til direktør Søren Ulstrup.
Sp Group A/S har idag solgt i alt 15.000 stk. SPG aktier, fondskode DK0061027356, til kurs 252,52 i
forbindelse med indløsning af warranter fra 2019 programmet til direktør Lars Ravn Bering.
SP Group A/S har i det åbne vindue yderligere solgt i alt 12.500 stk. SPG aktier til kurs 252,52 fra 2019
programmet til 5 ledende medarbejdere, der indløste warranter. Den samlede salgspris udgør DKK
3.156.500,00.
SP Group A/S har i det åbne vindue yderligere solgt i alt 5.000 stk. SPG aktier til kurs 208,73 fra 2017
programmet til 1 ledende medarbejder, der indløste warranter. Den samlede salgspris udgør DKK
1.043.650,00.
SP Group A/S har i det åbne vindue yderligere solgt i alt 1.000 stk. SPG aktier til kurs 322,84 fra 2018
programmet til 1 ledende medarbejder, der indløste warranter. Den samlede salgspris udgør DKK
322.840,00.
Der er således i alt indløst 63.500 warranter og solgt 63.500 stk. SPG aktier for en samlet salgspris af DKK
15.886.390,00.
Der resterer herefter 18.200 warranter fra 2017 programmet, 90.645 warranter fra 2018 programmet og
177.221 warranter fra 2019 programmet, der kan indløses senere. Disse warranter er delvist afdækket af
selskabet med egne aktier.
Fra og med i dag udgør SP Groups beholdning af egne aktier 279,958 stk. a nominelt DKK 2 svarende til
2.24 % af det totale antal udstedte aktier på 12.490.000.

Yderligere oplysninger:
Adm. direktør Frank Gad
Telefon: 70 23 23 79
www.sp-group.dk

SP Group A/S, Snavevej 6-10, 5471 Søndersø, Danmark, www.sp-group.dk

1/1

