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Orientering om tildeling af investeringsbeviserOrientering om tildeling af investeringsbeviserOrientering om tildeling af investeringsbeviserOrientering om tildeling af investeringsbeviser    

Formuepleje Epikur A/S gennemfører nu sidste fase af processen med at migrere 
selskabernes aktionærer over i Hedgeforeningen Formuepleje Epikur.   

Det betyder, at alle der ejer aktier i selskabet tirsdag den 7/1 2014, vil modtage 
investeringsbeviser i Hedgeforeningen Formuepleje Epikur, afdeling Formuepleje 
Epikur KL. Investeringsstrategien og risikorammer er uforandret, idet Formuepleje 
Epikur A/S’  investeringer udelukkende består af beviser i Hedgeforeningen 
Formuepleje Epikur, afdeling Formuepleje Epikur KL, som også er børsnoteret.  

Tildelingen af investeringsbeviser sker efter bytteforholdet 5,613530, fastsat af 
selskabets revisor.  

Se også vurderingsberetning af 4. november 2013, som forefindes på 
http://www.formuepleje-Epikur.dk/media/103516/fp_Epikur__vurdering.pdf  

    
BBBBemærkemærkemærkemærk    
    
Onsdag den 8/1 2014 forventes selskabets indre værdi at falde fraOnsdag den 8/1 2014 forventes selskabets indre værdi at falde fraOnsdag den 8/1 2014 forventes selskabets indre værdi at falde fraOnsdag den 8/1 2014 forventes selskabets indre værdi at falde fra    cirka kurs cirka kurs cirka kurs cirka kurs 610610610610    
til en kurs som er markant lavere, idet investorerne samtidig har fået tildelt til en kurs som er markant lavere, idet investorerne samtidig har fået tildelt til en kurs som er markant lavere, idet investorerne samtidig har fået tildelt til en kurs som er markant lavere, idet investorerne samtidig har fået tildelt 
investeringsbeviser. investeringsbeviser. investeringsbeviser. investeringsbeviser.     

Faldet i indre værdi anslås aktuelt at blive større end 99 procent i forhold til indre Faldet i indre værdi anslås aktuelt at blive større end 99 procent i forhold til indre Faldet i indre værdi anslås aktuelt at blive større end 99 procent i forhold til indre Faldet i indre værdi anslås aktuelt at blive større end 99 procent i forhold til indre 
værdi dagen før.værdi dagen før.værdi dagen før.værdi dagen før.    

Investorer, der køber aktier onsdag den 8/1 2014 eller herefter vil IKKE få tildelt 
investeringsbeviser.   

I forbindelse med at selskabet offentliggør en ny og ganske lav indre værdi onsdag 
den 8/1 2014, må det forventes at kursdannelsen på Nasdaq OMX påvirkes, 
således at børskursen falder tilsvarende markant.  

Som investor må man derfor ikkeikkeikkeikke opfatte kursfaldet som en attraktiv købsmulighed, 
ligesom selskabet opfordrer alle som har placeret limiterede købs- eller salgsordrer i 
markedet til at fjerne disse senest tirsdag 7/1 2014.      
    

Brev Brev Brev Brev fra VPfra VPfra VPfra VP    
Alle aktionærer vil modtage brev fra Værdipapircentralen, hvoraf det fremgår, hvor 
mange investeringsbeviser, der er blevet tildelt for hver aktiepost. Der bliver 
samtidig udbetalt et mindre kontantbeløb til hvert depots afkastkonto, da 
ombytningsfaktoren er skæv og der derfor ikke kan tildeles et helt antal 
investeringsbeviser.  
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EksempelEksempelEksempelEksempel    
For eksempel vil værdien af 3.000 aktier i Formuepleje Epikur A/S blive udloddet i 
form af 16.840 investeringsbeviser i Hedgeforeningen Formuepleje Epikur, idet 
3.000 x 5,613530 giver 16.840,5900 investeringsbeviser. Den skæve rest på 
0,5900 investeringsbevis, bliver udbetalt til depotets afkastkonto 

”Tømte” aktier”Tømte” aktier”Tømte” aktier”Tømte” aktier    
Aktionærer, der ejer aktier den 7/1 2014 ejer den 8/1 2014 nu både 
hedgeforeningsbeviser og de gamle ”tømte” aktier. Aktierne er stadig børsnoterede, 
men i umiddelbar forlængelse af tildelingen af investeringsbeviserne vil bestyrelsen 
anmode Nasdaq OMX om at afnotere selskabet, Flere interessenter, herunder 
Formuepleje Holding A/S, har tilkendegivet, at man forventer at kunne tilbyde at 
købe de gamle ”tømte” og næsten værdiløse aktier. Tilbud om dette forventes dog 
ifølge de modtagne tilkendegivelser under alle omstændigheder først at blive 
fremsat umiddelbart efter en afnotering fra Nasdaq OMX. 

Nye kurser Nye kurser Nye kurser Nye kurser findes herfindes herfindes herfindes her    
Fremover kan investorerne se kurserne på de nye investeringsbeviser under 
kategorien: ”Investeringsforeninger” på diverse eksterne websites som borsen.dk og 
www.nasdaqomxnordic.com/Investeringsbeviser samt naturligvis på forsiden af 
formuepleje.dk. 

Mere Information findes på www.formuepleje.dk, samt på selskabets hjemmeside 
www.formuepleje-Epikur.dk. Information om Hedgeforeningen findes på 
www.Epikur-kapital.dk.  

Baggrund samt historik for hele ”migreringsprocessen” findes på: 
http://www.formuepleje.dk/information/artikler/2013/aktuel-status-paa-
migreringsprocessen-fra-selskaber-til-foreninger/  

Yderligere information kan fås ved henvendelse til selskabets direktør, Søren Astrup 
på tlf. 61 69 16 20 eller 87 46 49 20. 

 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Carsten With Thygesen 
Bestyrelsesformand 

 
Søren Astrup 
Direktør 

 


