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Odense, 27. maj 2019

Danish Aerospace Company A/S udsteder warrants
I forlængelse af gennemførelse af udbuddet af nye og eksisterende aktier har bestyrelsen for Danish
Aerospace Company har i dag truffet beslutning om at udnytte en del af sin bemyndigelse til at
udstede og tildele warrants (aktietegningsretter), og har således udstedt samlet 956.312 stk.
warrants, som hver kan udnyttes til tegning af en aktie a nominelt kr. 0,10 og dermed samlet op til
nominelt kr. 95.631,20 aktier i selskabet. Bestyrelsen har samtidig truffet beslutning om den
dertilhørende kapitalforhøjelse.
Udstedelse af warrants er sket med henblik på at fastholde og motivere medarbejderne, at honorere
allerede udført opgaver og arbejde samt og med henblik på at øge fokus på den langsigtede
værditilvækst af selskabet til fordel for alle interessenter.
Fordelingen af warrants er således (som også beskrevet i Selskabets virksomhedsbeskrivelse af 7.
maj 2019):
Modtager

Bestyrelsen:
Niels Heering,
formand

Antal warrants

Udnyttelseskurs (pr.
aktie a nom. kr.
0,10)

Ordinær
udnyttelsesperiode

109.083

6,42

27. maj 2022 til 27. maj
2025

Søren Bjørn
Hansen,
næstformand
James Zimmerman

81.812

6,42

27. maj 2022 til 27. maj
2025

54.542

6,42

27. maj 2022 til 27. maj
2025

Tina Moe

54.542

6,42

27. maj 2022 til 27. maj
2025

436.333

6,42

27. maj 2022 til 27. maj
2025

220.000

6,42

27. maj 2022 til 27. maj
2025

Direktionen:
Thomas A.E.
Andersen
Øvrige
medarbejdere (22 i
alt)
Total
Total bemyndigelse
Rest bemyndigelse

956.312
1.090.833
134.521

De tildelte warrants kan udnyttes før den ordinære udnyttelsesperiode i tilfælde af blandt andet en
ændring af kontrollen over selskabet mv.
For medarbejdere, inkl. Selskabets CEO er det en forudsætning for udnyttelse af warrants, at den
pågældende er ansat i Selskabet eller et koncernforbundet selskab pr. udnyttelsesdatoen, idet
medarbejderen får lov at beholde og udnytte tildelte warrants i tilfælde af, at medarbejderen er en
såkaldt good leaver.
De fuldstændige vilkår og betingelser for udnyttelse af de tildelte warrants er optaget som bilag til
selskabets vedtægter.
Den teoretiske markedsværdi af de udstedte warrants anslås til at udgøre følgende på baggrund af
Black Scholes modellen og følgende forudsætninger:
Nuværende aktiekurs: 6.42 kr
Udnyttelseskurs: 6,42 kr.
Risikofri rente: 0,19
Udnyttelsesperioden: 6 år
Udbytte: 0 kr.
Værdi pr. warrant: 0,89 kr.
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