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KÆRE INVESTOR

Siden 1988 har Danish Aerospace Company udviklet og produceret træningsudstyr,

biomedicinsk udstyr til helbredsovervågning og vandfiltreringsudstyr til bemandet rumfart. 

 

Gennem vores mere end 30 års erfaring med rumfartsteknologi har vi oparbejdet en unik

markedsposition, hvor vi har eksklusive rettigheder til nøgleteknologier og pending

patentansøgninger på de allernyeste teknologier. 

 

Helt fra begyndelsen har vi haft en vision om at støtte menneskeheden i at kunne opholde

sig langvarigt i rummet. Undervejs er den vision blevet udbygget, fordi vi hele tiden ser flere

muligheder for, hvordan vores know-how og specialiserede viden også kan bruges til at

forbedre menneskers vilkår hernede på Jorden.

 

Gennem vores vedvarende samarbejde med ekstraordinære referencekunder, herunder de

internationale rumagenturer ESA og NASA, har vi oparbejdet en unik markedsposition.

 

I dag befinder vi os på et sted, hvor vi er godt positioneret til at udvide vores gennemtestede

produktporteføljer inden for avanceret biomedicinsk og lungefysiologisk udstyr til brug ved

bemandet rumfart – og bringe dem til anvendelse på helt andre markeder.

 

For eksempel kan vores vandfiltreringsudstyr, som i dag sikrer at 80% af astronauternes

drikkevand bliver udvundet af luft og fra astronauternes sved og urin, komme til at spille en

afgørende rolle i udviklingslande og forbedre levestandarden væsentligt.

 

I de kommende år ønsker vi at udvikle og tilpasse Danish Aerospace Companys

produktportefølje og øge væksten radikalt på globalt plan. Det har afgørende betydning for

Danish Aerospace Companys vækstpotentiale, at vi formår at udnytte vores teknologiske

forspring nu og her. 

 

Vi håber, at du som investor vil med på den videre rejse, der tager os fra rumfart – tilbage til

Jorden – og ud i rummet igen på kommercielle fartøjer. For selvfølgelig skal vi stadigvæk

bevare vores position, som fast leverandør til verdens bemandede rumfartøjer, som vi

igennem alle årene har opsendt mere end 3 tons dansk udstyr til.

 

Vi skal bare også meget mere end det.

 

Vi glæder os, til at kunne byde dig velkommen som investor.

T H O M A S  A .  E .  A N D E R S E N  

CEO, Danish Aerospace Company 
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Danish Aerospace Company er 

fast leverandør til ESA og NASA,

og placerer derved Danmark på

verdenskortet i industrien for

bemandet rumfart. 
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Afdelingen udvikler,
designer og producerer
meget pålidelige,
elektroniske systemer –
skræddersyet til
forskellige individuelle
rumapplikationer, der
opfylder specifikke rum-
og militære krav med
hensyn til kvalitet, EMI-
standarder og lavt
strømforbrug. 
 
Afdelingen beskæftiger
hvad der svarer til 7,5
fuldtidsmedarbejdere, 
primært elektronik-
ingeniører.

 
 
Afdelingen producerer og
designer præcise og
pålidelige
specialfremstillede
systemer og løsninger i
henhold til de specifikke
rumbaserede standarder,
hvor der særligt er krav
om at reducere vægt og
pladsforbrug.
 
Afdelingen beskæftiger
hvad der svarer til 6
fuldtidsmedarbejdere,
primært mekanik-
ingeniører.
 

 
Afdelingen har
omfattende ekspertise
og erfaring inden for
planlægning, udvikling
og grundig test af
innovativt software til
rumudstyr,
grænseflader til
rumfartøjer og til
ground support-
applikationer til
overvågning af
eksperimenter og
delsystemer.
 
Afdelingen beskæftiger
hvad der svarer til 3
fuldtidsmedarbejdere,
primært software-
ingeniører

Fra Danish Aerospaces
eget kontrolrum i Odense
har Danish Aerospace
Company direkte data-,
billede- og voice-kontakt
til ISS laboratorier. 
 
Afdelingen varetager
vedligeholdsrelaterede
tjenester for ESA og
NASA og understøtter
den videnskabelige
forskning og helbreds-
overvågning i rummet for
udvalgte ESA-
humanfysiologiske
eksperimenter og for alle
vestlige astronauter på
den internationale
rumstation.
 
 

Danish Aerospace Companys organisation består i dag af mere end 20 højt kompetente
medarbejdere specialiseret inden for elektronik, mekanik, softwareprogrammering og operationel
support – samt salg, ledelse, økonomi og administration, som alle arbejder fra hovedkontoret i
Odense og kontoret i Houston, Texas. 
 
På den baggrund er Danish Aerospace Company i stand til at udvikle, producere, levere og
servicere top avanceret udstyr til krævende internationale kunder.

Topspecialiserede folk –
i Danmark og Houston, Texas
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 Træningsudstyr
(Exercise Equipment)

På Jorden aktiveres vores muskler konstant. 
Det sørger tyngdekraften for. Men i vægtløs
tilstand slapper musklerne af, og muskelmassen
skrumper alvorligt ind. Også knoglerne påvirkes
i en sådan grad, at efter 3-4 måneder i rummet
uden motion er knoglerne så svækkede, at det
tager 2-3 år at genopbygge dem på Jorden.
 
 For at modvirke de processer, træner udsendte
astronauter mere end to timer dagligt. 
De er dybt afhængige af specialfremstillet
træningsudstyr, der er udviklet til at presse dem
ned mod underlaget for at simulere
tyngdekraften. 
 
Danish Aerospace Company er i dag primær
leverandør af træningsudstyr til brug ved
bemandet rumfart til både NASA og ESA.

 Helbredsovervågning
(Medical Monitoring)

Danish Aerospace Company producerer
specialudstyr til helbredsundersøgelser
(biomedicinsk og lunge-fysiologisk udstyr)
der bruges til at overvåge astronauternes
fysiologi og almene helbredstilstand ved
bemandet rumfart.

Vandfiltreringsudstyr
(Water Filtration) 
 

Gennem joint-venture selskabet Aquaporin Space

Alliance ApS  producerer Danish Aerospace

Company vandfiltreringsudstyr, der kan filtrere

rent drikkevand ved at genanvende vand fra fugt

og urin. Fordi det både er problematisk og

ekstremt omkostningstungt at sende så meget

som ét kilo ud i rummet, er vandfiltrering en

værdifuld og helt afgørende ressource i rummet.
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CEVIS 
(Cycle Ergometer with 
Vibration Isolation and 
Stabilization System)
 
En robust og pålidelig rumcykel som blev

udviklet til rumfærgerne og har været med på

missionerne fra 1993 til rumfærgernes

”pension” i 2011. Efterfølgende har de været i

brug på den russiske rumstation Mir og på Den

Internationale Rumstation ISS siden år 2001.

FERGO 
(Flight Ergometer) 
 
Nyeste generation af rumcyklen. 
Den er mindre og kan levere en højere
belastning end CEVIS. Den er udviklet
som et internt projekt og er i dag en af to
af  NASA's kandidater til at afløse CEVIS
på ISS og til brug ved fremtidige
kommercielle rumstationsmoduler.

Livsvigtigt træningsudstyr 
til bemandet rumfart 
 
Gennem mere end 30 år har Danish Aerospace Company udviklet og produceret
højteknologisk motionsudstyr, der sikrer at astronauternes muskler bliver belastet, på
trods af vægtløsheden. 
  
 
 
 

Danish Aerospace Companys nyeste

lancering, kaldet E4D (European

Enhanced Exploration Exercise Device 

– under en ESA-kontrakt) kombinerer

cykling, roning, vægtløftning og

tovtrækning i en lille, kompakt og yderst

kraftfuld version. 

 

Sidste år indgik den Europæiske

Rumfartsorganisation ESA en aftale med

Danish Aerospace Company om at bygge

fire modeller af E4D. Flight-modellen

ventes klar til opsendelse i 2021, hvor

efter den skal afprøves af ESA og NASA's

astronauter på Den Internationale

Rumstation.

Nyeste lancering:

MODEL E4D  
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Portable Pulmonary 
Functional System

PPFS (Portable Pulmonary Functional
System) er et lille lungefysiologisk
udstyr til videnskabelige målinger af
lunger og kredsløb i rummet. Det
indeholder foruden gas og
respirationssensorer også udstyr til
måling af EKG, SpO2, blodtryk mv.
Udstyret kan endvidere benyttes til
iltoptagelsesmålinger under motion,
hvilket er den mest anerkendte
metode til helbredsovervågning.

Wearable Health Monitor 

Wearable Health Monitor er et sæt
af sensor-systemer til overvågning
af astronauter og andre personer
under ekstreme forhold. Udstyret
retter sig mod at levere data i
klinisk kvalitet til de ansvarlige, som
overvåger udøvernes helbred
under ekstreme forhold. Det er tæt
knyttet sammen med det
tilhørende ADAM software til både
off- og online analyse.

Advanced Fitness Monitor

Advanced Fitness Monitor er et lille dedikeret
fysiologisk udstyr til helbredsovervågninger i
rummet. Det er et internt udviklingsprojekt,
som både NASA og en række private
rumvirksomheder er potentielle kunder til.

Helbredsovervågning
(Medical Monitoring)
 
DAC har siden 1988 udviklet respiratorisk overvågningsudstyr til europæiske,
russiske og amerikanske astronauter. Det første udstyr blev sendt op med
Rumfærgen Columbia i 1993 og en senere version fløj med den europæiske
astronaut Thomas Reiter på et 179 dages langt besøg på Mir i 1995-1996. 
 
Danish Aerospace Companys udstyr til helbredsovervågning består i dag af
følgende komponenter:
 
 
 

Software til data synkronisering og analyse.
Sensorer i forskellige udformninger til placering forskellige steder på kroppen.
Dataopsamlings- og analyseenhed (i form af tablet el.lign.)
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Udstyr til vandfiltrering
 

Gennem joint venture selskabet Aquaporin Space
Alliance ApS kommercialiseres Aquaporin's 
Inside™ vandfiltreringsudstyr til brug i rummet (via
en licensaftale med Aquaporin). 
 
Udstyret kan anvendes til filtrering af drikkevand
samt kølevand i rumdragter, teknisk vand til
systemer og batterier samt genindvinding af vand
fra fugt og urin. 
 
Teknologien anvender naturens egne vandfiltre -
aquaporinmolekyler - som for eksempel findes i
nyrerne og i planterødder. De molekyler bruges til
transport af vand gennem
vandfiltreringsmembraner, som Aquaporin Space
Alliance har udviklet.
 
De blev første gang testet af den danske astronaut
Andreas Mogensen under hans 10 dages ophold på
Den Internationale Rumstation i september 2015.
 
Resultatet var så lovende, at ESA har givet selskabet
kontrakt på at lave et design til et helt vand-
rensningssystem, som er leveret af selskabet.
 
 

7

Genbrug af vand i

rummet er ekstremt

vigtig for både 

lange og korte

bemandede missioner,

da det er uhyre

omkostningstungt 

at sende selv ét 

kilo ud i rummet.
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Danish Aerospace Company's adresse i Odense huser et af ESA’s i alt syv kontrolcentre.

 

 

Support til astronauter i rummet

Fra kontrolcentret i Odense
kontrollerer og supporterer
Danish Aerospace Company
løbende helbredsovervågninger
og medicinsk udstyr ombord på
Den Internationale Rumstation
(ISS). 
 
Siden 2004 har Danish
Aerospace Company bistået med
respirationsfysiologiske forsøg
og andre videnskabelige forsøg
på ISS for både ESA og NASA.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontrolrummet – med navnet
Mission Control Odense – har direkte
lyd‐, video‐ og dataforbindelse til Den
Internationale Rumstation ISS. 
 
Den direkte forbindelse til rummet er
blandt andet nødvendig, når Danish
Aerospace Company varetager de
regelmæssige respirations-
fysiologiske helbredsundersøgelser,
som er vitale for opsendte
astronauter. 
 
 
 

ISS anvender Danish Aerospace
Companys produktlinje af
lungefysiologisk-medicinsk-måleudstyr
til den essentielle overvågning af
astronauternes helbred.
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Omsætning fordelt på
kerneaktiviteter 2017 og 2018

 
50%

 
41.7%

 
8.3%

Udviklings-
kontrakter
 (49 %)

Service og vedligehold (9 %)

Operationel support 
på kontrakt (42 %)

Fordelingen af omsætningen i 2017 og 2018:
 
 
Operationel support på kontrakt
 
Service og vedligehold, løbende 
 
Udviklingskontrakter 
 
 
 
 
 
 
 
 

          2017                  2018
 
 
8,8 mio. kr.         8.3 mio. kr.
 
2.7 mio. kr.         1.8 mio. kr.
 
2.6 mio. kr.         9.9 mio. kr.
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

I alt                                                                                           14.1 mio. kr.       20.0 mio. kr.
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Pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen
har Danish Aerospace Company indgået
aftaler, som forventes at generere en
omsætning på ca. kr. 14 mio. for 2019,
Og for ca. kr. 12 mio. for 2020.

 2019 og 2020

2018



Et stigende antal organisationer på
internationalt plan iværksætter 
bemandede rumfartsprogrammer.
 
Med den udvikling udvides markedet 
for Danish Aerospace Company.
 
 
 
 

 
 
GLOBAL
VÆKST

Med mere end 30 års erfaring har 
Danish Aerospace Company placeret sig
solidt på et nichemarked inden for
rumfartsindustrien. 
 
I dag er Danish Aerospace Company
leverandør af livsnødvendigt
træningsudstyr til de internationale
rumagenturer ESA og NASA. 

 
 
STÆRK
DANSK
POSITION

 2018  2026  
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   Den globale rumfartsindustri
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Anslået til USD 360 mia. i 2018.
Forventet CAGR 6-12 %, 
stigende til USD 558 mia i 2026*

CAGR 5.6%
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Udvikling i omsætning for 
Danish Aerospace Company

10
*kilde: SpaceNews 5. juli 2018.

En industri med vokseværk
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Den globale rumindustr i

forventes at  vokse med 

6 t i l  12 % år l igt  f rem t i l  2040. 

 

Særl igt  de kommercie l le

in i t iat iver  rettet  mod bemandet

rumfart  menes at  have et  stort

potent ia le.

 

 

 *kilde: SpaceNews 5. juli 2018.
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Vækstplan frem mod 2025
 

Med afsæt i Danish Aerospace Company's
rentable kerneforretning, konkrete
forretningsudviklingsmuligheder og unikke
konkurrencemæssige position, har ledelsen
lagt en klar strategi frem mod 2025.
 
Gennem de kommende år forventer Danish
Aerospace Company at udforske og entrere
på helt andre markeder, så som
beredskabstjenester, forsvaret og tilsvarende
organisationer og virksomheder, der arbejder
i udsatte omgivelser og ekstreme miljøer.
 
 
 
 

Rumfart

Ekstreme 

omgivelser

Suborbital

I kredsløb

om Jorden

I kredsløb 

om Månen 

Mars

Ubåde og

dybhavs-

dykning

Forsvaret/

Beredskabet

Bjerg-

bestigning

Motorsport

Produktlinjer

med mange

anvendelses-

muligheder. 

Også hernede 

på Jorden.
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*Suborbital rumfart er flyvninger over
100 kms højde i kortere perioder, uden
der opnås kredsløb om jorden. Ved
orbitale rumflyvninger kommer man i
kredsløb om jorden.
 
**Den lave jordbane er en type
satellitbane, der ligger mellem
atmosfæren og Jordens strålingsbælter.

TRIN 1 
D e n  k o m m e r c i e l l e  r u m f a r t s s e k t o r

V Æ K S T P L A N

 
I mange år har bemandet rumfart været baseret
på statsfinansiering. Men i løbet af det seneste
årti er flere og flere kommercielle og
privatfinansierede rumfartsinitiativer kommet
til, med det formål at muliggøre bemandede
suborbitale og orbitale* rumfartsmissioner. 
 
Her er der i høj grad brug for at få leveret
helbredsovervågningstjenester- og udstyr.
 
Først og fremmest har Danish Aerospace
Company gode forretningsmuligheder i
kommercielle rumfartsvirksomheder i USA.
 
 
 
 
 
 

De amerikanske kommercielle virksomheder
leverer rutinemæssige forsyningsflyvninger til
den internationale rumstation ISS og forventes i
2020 at påbegynde opsendelser af bemandede
rumkapsler fra amerikansk jord. Samtidig
tilbyder disse virksomheder en række tjenester
til NASA og andre offentlige myndigheder på
områder, der tidligere udelukkende blev
varetaget af statslige organer.
 
Endnu flere muligheder kan opstå, når de
kommercielle rumfartsvirksomheder begynder
at levere længere rumflyvninger omkring 2020-
2021, og hvis de begynder at tilbyde ophold på
privatbyggede og -betjente moduler i den lave
jordbane** i 2020-2023.
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Ekstremsportsudøvere er ligesom astronauter
dybt afhængige af udstyr, der kan understøtte
og overvåge deres fysiologiske tilstand før,
under og efter de udøver deres sport. Nogle af
de sportsgrene, hvor Danish Aerospace
Company har oplagte applikationsområder er
inden for motorsport, dybhavsdykning,
bjergbestigning og ballonflyvninger i ekstrem
højde.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Særligt motorsport, som har et voksende
publikum på verdensplan og populært anses
for den dyreste sportsgren i verden, opfattes i
særligt høj grad som et område med et stort
potentiale.
Motorsport er en fysisk krævende sport, hvor
kørernes puls oftest ligger i nærheden af 170-
180 slag i minuttet. Under deres høje
koncentrationsniveau udsættes de for store g-
påvirkninger* i sving og under nedbremsninger,
høj stressfaktor og ekstreme varmegrader i de
lukkede biler, hvor det ikke er unormalt med
temperaturer på 70-80 grader.
 
Derfor er de store motorsportshold hele tiden
på jagt efter nye teknologier, der kan forbedre
kørernes konkurrencemæssige position.
 
 
 
 
 
 
 

*G-påvirkninger er et udtryk der bruges om et
pludseligt opstået kraft, der kan få blodet til at løbe
fra hjernen, og som kan føre til bevidstløshed.
Pludselig bevidstløshed opfattes som en af de
største farer ved professionel motorsport.

TRIN 2 
Udstyr til ekstreme områder på  Jorden

V Æ K S T P L A N
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På det statslige marked står militær- og
beredskabsenheder over for nogle af de
samme udfordringer som astronauterne. 
 
Både astronauter og militærmandskaber skal
operere og præstere under ekstreme,
fjerntliggende og afgrænsede områder i
længere perioder.
 
Danish Aerospace Companys bærbare
helbredovervågningsudstyr og kompakte,
højtpålidelige træningsudstyr giver en række
unikke funktioner og fordele, der
imødekommer militære og
beredskabsrelaterede organisationers behov.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det omfatter sensorer til overvågning af elite-
specialoperationer (såsom f.eks. Navy SEALS)
og militære testpiloter under træning,
sensorer til helbredsovervågning af piloter,
kampvognsbesætninger og andre
indsatsstyrker samt træningsudstyr til brug,
hvor der er begrænset plads, som f.eks.
ubåde.
 
Danish Aerospace Company er medlem af
Dansk Forsvars- og Sikkerheds-
brancheforening (FAD) i Danmark, og
forventer fremadrettet at adressere det
amerikanske forsvarsministerium (US Air
Force, US Navy), US National Science
Foundation, Forskningsagenturen for
Forsvarsforskningsprojekter (DARPA) og US
Federal Emergency Management Agency
(FEMA).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRIN 3 
D e t  s t a t s l i g e  m a r k e d  

V Æ K S T P L A N

 

15



Positiv indtjening de sidste 15 år
 

Trods betydelige investeringer i
udvikling af teknologi og produkter,
har Danish Aerospace Company
været en profitabel forretning
gennem de seneste 15 år.
 
For regnskabsåret 2018 realiserede
DAC et resultat før skat på
1.865.032 kr., og for
regnskabsperioden for 1. kvartal
2019 realiserede 
Danish Aerospace Company et
resultat før skat på -567.291 kr.
(negativ).
 
Egenkapitalen udgjorde 10.176.169
kr. ved udgangen af regnskabsåret
2018, mens den pr. 31. marts 2019
udgjorde 9.623.666 kr.
 
For 2019 forventer Danish
Aerospace Company en omsætning
i niveauet 21 til 25 mio. kr. og et
positivt driftsresultat (EBITDA) i
niveauet 3,0 - 4,5 mio. kr.
 

Der er allerede

indgået aftaler med

eksisterende kunder

på mere end 55% af

den estimerede

omsætning for 2019,

Og for mere end 45%

af den estimerede

omsætning for 2020.

 

Estimat for omsætnings- og
indtjeningsudvikling frem til 2020:

16

55%
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CEO i Danish Aerospace Company A/S. Tiltrådt som CEO og bestyrelsesmedlem i november 2011
(fratrådte bestyrelsen i december 2015). Thomas A. E. Andersen blev efter færdiggørelsen af sin
kandidat fra DTU, som civilingeniør, ansat i DAMEC Research (senere Danish Aerospace
Company). 
 
Bestyrelsesmedlem af Rumforskningsudvalget fra 2018 
og Danish Aerospace Company – North America, Inc. fra 2017. 
Direktør i Aquaporin Space Alliance ApS, Danish Aerospace Medical Company A/S og Danish
Aerospace Company A/S. Medforfatter på bogen ”Videnskabens Univers: På rejse i
Solsystemet”. Freelance tekstforfatter gennem 21 år på Ugebladet Ingeniøren, hvor han skrev om
rumfart og astronomi,

Thomas A. E. Andersen 
Direktør i Danish Aerospace Company 

Bestyrelsesformand i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019 (bestyrelses-
medlem siden 2017). Niels Heering er uddannet cand.jur. i 1981 og har virket som advokat
siden 1984. Han blev ansat i Gorrissen Federspiel 1981 og blev partner i 1986, managing
partner i 2003 og bestyrelsesformand 2010 til 2015. Niels Heering varetager herudover
tillidsposter i en række virksomheder og fonde.

Søren Bjørn Hansen
Bestyrelsesmedlem
 Næstformand i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019 (bestyrelsesformand fra
2012 – 10. april 2019). Søren Bjørn Hansen er uddannet cand.polit. og har været direktør i
flere af M. Goldschmidt Holdings datterselskaber siden 2007. Søren Bjørn Hansen har siden
1. januar 2017 været viceadministrerende direktør i M. Goldschmidt Holding A/S.
Søren Bjørn Hansen varetager herudover en række tillidsposter i andre virksomheder.

James Zimmerman
Bestyrelsesmedlem
 Bestyrelsesmedlem i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019. James
Zimmerman er præsident for International Space Services, Inc. og fungerer også som Past
President for International Astronautical Federation. James har fungeret som den
europæiske repræsentant for NASA i 12 år. Han har mere end 35 års international
erfaring inden for rum- og videnskabsprogrammer og politiske udviklinger i USA og
Europa. James Zimmerman er desuden driftskonsulent for Danish Aerospace Company’s
amerikanske datterselskab, der er under stadig opbygning.

LEDELSE OG BESTYRELSE
 

Niels Heering 
Bestyrelsesformand
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Bestyrelsesmedlem i Danish Aerospace Company A/S siden 10. april 2019.
Tina Moe er uddannet cand. polyt og Ph.D. Hun har haft en 7 årig forskerkarriere på DTU
efterfulgt af en ledelseskarriere i det private erhvervsliv hos Novo Nordisk, NNE og Alectia.
Hun har haft toplederstilling som general manager for NNE Danmark med en omsætning
over 1 mia dkk og direktør i ALECTIA for den internationale division, der bygger fabrikker
for føde- og drikkevarer samt medicinalprodukter. 

Tina Moe 
Bestyrelsesmedlem



Selskabet udbyder 1.558.330 stk. nye aktier á nominelt kr. 0,10, samt min. 3.116.670 stk. og op til 4.675.000
stk. eksisterende aktier á nominelt kr. 0,10 (de "Udbudte Aktier"), der sælges af den nuværende eneaktionær
M. Golschmidt Capital A/S (den "Sælgende Aktionær"). De nye aktier er sammen med de eksisterende aktier i
Selskabet søgt optaget til handel på Nasdaq First North Denmark, der drives i regi af Nasdaq Copenhagen A/S
under forudsætning af gennemførelse af udbuddet samt opfyldelse af Nasdaq First Norths krav til
aktionærspredning og krav til free float.
 
Hvis der ikke tegnes mindst 4.675.000 stk. aktier (inkl. alle de nye aktier) eller hvis der inden udbudsperiodens
udløb indtræffer væsentlige, negative begivenheder, der efter bestyrelsens opfattelse vil gøre det utilrådeligt
at gennemføre udbuddet, vil udbuddet ikke blive gennemført.
 
I alt 27 investorer har forud for offentliggørelsen af virksomhedsbeskrivelsen afgivet bindende
tegningsstilsagn om i forbindelse med udbuddet at tegne i alt 3.501.561 stk. aktier, svarende til 56,2 % af
maksimumudbuddet.
 
Hvis det samlede antal aktier, der er afgivet ordrer på, overstiger antallet af Udbudte Aktier, har den Sælgende
Aktionær ret til at sælge yderligere 935.000 stk. eksisterende aktier. Derudover vil der blive foretaget
reduktion som følger: 
 
Forhåndstegnede Aktier tildeles 100%. 
Tegningsordrer for op til kr. 500.000 tildeles 100%, såfremt det er muligt, og ellers reduceres efter
diskretionær vurdering af Selskabet. Tegningsordrer over kr. 500.000 vil blive tildelt, og eventuelt reduceret,
efter diskretionær vurdering af Selskabet.
 
Første dag for handel med aktierne i den permanente ISIN kode under symbolet ”DAC” forventes at blive den
27. maj 2019. Hvis udbuddet ikke gennemføres, vil der ikke blive leveret Udbudte Aktier til investorerne.

Investorvilkår og yderligere
information

Afgivelse af tegningsordrer
 

Tidsplan
Tegningsperiode begynder................................................................7. maj 2019
Tegningsperiode slutter....................................................................21. maj 2019 kl. 23.59
Resultat af udbuddet offentliggøres.............................................22. maj 2019
Første handelsdag..............................................................................27. maj 2019

De "Udbudte Aktier" kan tegnes ved afgivelse af elektronisk tegningsordre eller indlevering af
vedlagte tegningsblanket til Investors eget kontoførende pengeinstitut eller ved afgivelse af
elektronisk tegningsordre via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk).
Der skal minimum tegnes 779 stk. Udbudte Aktier, svarende til kr. 5.001,18 pr. tegningsordre.

Yderligere information 
Du kan finde oversigt over informationsmøder i hele landet (uge 19-20) samt virksomhedsbeskrivelse,
tegningsblanket og yderligere information på: Danishaerospace.com/investor-relations
 
For pressekontakt er du velkommen til at kontakte:
CEO Morten Huse Eikrem-Jeppesen fra PR-bureauet PressConnect. Mobil: +45 53 85 07 70.
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Bemærk

Denne brochure er udarbejdet af Danish Aerospace

Company (DAC) som et supplement til den

virksomhedsbeskrivelse, der er publiceret i forbindelse med

udbuddet af nye og eksisterende aktier i DAC og optagelse

til handel på Nasdaq First North Denmark. Brochuren er

alene til orientering og kan ikke stå alene. Selskabet har

udarbejdet en virksomhedsbeskrivelse, der blandt andet

indeholder en mere fyldestgørende beskrivelse af DAC,

dets aktuelle økonomiske stilling, dets produkter og

markeder, anvendelse af provenu fra udbuddet af nye

aktier en række væsentlige risici forbundet med en

investering i DAC. 

Virksomhedsbeskrivelsen er offentliggjort den 7. maj 2019.

Udbuddet af nye og eksisterende aktier sker alene på

baggrund af virksomhedsbeskrivelsen og ikke på baggrund

af denne brochure. Der foretages alene et udbud i

Danmark. Brochuren indeholder fremadrettede udsagn,

herunder forventninger og estimater, som i sig selv er

underlagt en række usikkerheder og risici og som er

baseret på en række forudsætninger, som kan vise sig ikke

at holde. Selskabets faktiske udvikling, indtjening,

markedsandele, antal kundeemner mv., kan således afvige

væsentligt fra de forventninger og estimater, som er

indeholdt i denne brochure.




