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Tegningsblanket 

Bindende ordre om tegning af aktier i Danish Aerospace Company A/S, CVR-nr. 12424248 

Kun én blanket per depot i VP. 

ISIN koder: Permanent: DK0061140407; Symbol: DAC 

Udbud af minimum 4.675.000 og maksimalt 6.233.330 stk. aktier (før udnyttelse af den 
betingede salgsret) á nom. kr. 0,10. 

Tegningsperiode: 7. maj 2019 – 21. maj 2019 kl. 23:59 (dansk tid) begge dage inklusive. 

Tegningskurs: Tegningskursen er kr. 6,42 per aktie á nominelt kr. 0,10. 

1. handelsdag: Første handelsdag forventes, ved gennemførelse af Udbuddet, at være den 
27. maj 2019.  

Virksomhedsbeskrivelsen: 

Virksomhedsbeskrivelsen er dateret den 7. maj 2019. Virksomhedsbeskrivelsen er offentlig-
gjort på Nasdaq First North’s og Selskabets hjemmeside efter Nasdaq First North’s accept af 
optagelse af Selskabets Aktier til handel. Optagelse til handel på Nasdaq First North Denmark 
er betinget af, at Udbuddet gennemføres og Selskabets opfyldelse af Nasdaq First North’s 
krav til spredning og free float. 

Bindende tegningsordrer skal afgives ved indlevering af Tegningsblanketten til ordregivers 
eget kontoførende pengeinstitut i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontofø-
rende pengeinstitut har mulighed for at behandle og videresende ordren, således at den er 
Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, i hænde senest den 21. maj 2019, kl. 
23:59 (dansk tid). Der kan kun afgives én Tegningsblanket per depot i VP. 

Der skal minimum tegnes 779 stk. aktier svarende til minimum kr. 5.001,18 pr. tegningsordre.  

Overstiger de samlede tegningsordrer det udbudte antal aktier, vil der ske reduktion af teg-
ningsordrerne. 

På vilkår som anført i Virksomhedsbeskrivelsen dateret den 7. maj 2019, afgiver jeg/vi herved 
tilbud om tegning af aktier i Danish Aerospace Company A/S. Jeg/vi accepterer, at Nordea 
Bank kan kræve oplysninger om mit/vort navn og adresse, samt er berettiget til at videregive 
denne information til Selskabet. Jeg/vi forpligter os til at betale modværdien af de tildelte aktier. 

Jeg/vi erklærer samtidig, at jeg/vi er bekendt med indholdet i Virksomhedsbeskrivelsen 
dateret 7. maj 2019 og de heri nævnte risici. 

Felt 1) eller 2) skal udfyldes: 

1) Jeg/vi ønsker at tegne ____________ stk. aktier til kr. 6,42 per aktie. (Min. 779 stk. aktier) 
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Eller 

2) Jeg/vi ønsker at tegne for kr. ___________. (Min. kr. 5.001,18) 

VP-konto og depot nr. 

Kontoførende institut  

VP-depot nr.  

Kontonummer til afregning  

Personlige oplysninger 

Navn  

CPR/CVR-nr.  

Gade  

Post nr. og by  

Telefon  

E-mail  

Underskrift  

 

___________________________________ Dato_________________                                                 
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