
Udbud
Bestyrelsen for Formuepleje Ejendomme 4 A/S har  
besluttet at forhøje selskabets kapital fra nominelt 
DKK 400.000 med mindst nominelt DKK 
18.750.000 og maksimalt nominelt DKK 
150.000.000 ved kontant indskud i henhold til  
bestyrelsens bemyndigelse i vedtægternes § 4.8.

Kapitalandelenes nominelle størrelse er DKK 100  
eller multipla heraf. Kapitalforhøjelsen sker til kurs 
400. Det mindste beløb, der kan tegnes, er 1.875 
stk. kapitalandele a nominelt DKK 100 til kurs 400 
svarende til DKK 750.000. Omkostninger ved 
kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, 
anslås til DKK 25.000 ved mak simal tegning.

Tegningsperioden
Kapitalandelene udbydes til tegning i perioden fra den 
6. januar 2020 til 31. januar 2020 kl. 16.00, begge
dage inklusive.

Bestyrelsen er berettiget til at afslutte tegningen  
tid ligere end 31. januar 2020 ved opnåelse af en 
samlet minimumstegning på DKK 75.000.000.

Bestyrelsen kan beslutte at forlænge tegnings
perioden. 

Tegningskurs
Kapitalforhøjelsen tegnes til kurs 400.

Udbytte
De nytegnede kapitalandele bærer fuldt udbytte for  
indeværende regnskabsår, og udbyttet tilskrives den 
enkelte investors konto i det kontoførende institut.  
Udbetaling af udbytte sker efter de af VP Securities 
fastsatte regler.

Tegningssted
Instruks om tegning af kapitalandelene kan afgives ved 
indlevering eller fremsendelse af tegningsblanketten 
til:

Formuepleje A/S
Værkmestergade 25, 
8000 Aarhus C

eller på mail: handel@formuepleje.dk

Betaling og registrering i VP Securities
Efter tegningsperiodens udløb modtager investor en 
nota med angivelse af det købte antal kapitalandele  
og den samlede pris. Under forudsætning af, at 
kapitalan delene er betalt rettidigt, registreres kapital
andelene på investors konto i VP Securities. Betaling 
og registrering forventes at ske den 6. februar 2020. 
Der gælder ingen indskrænkning i kapitalandelenes 
omsættelighed.

ISIN-kode
De nye aktier vil blive registreret under midlertidig 
fondskode DK0061268398. Efter registreringen af 
kapitalforhøjelsen i Erhvervs og Selskabsstyrelsen vil 
de nye aktier blive sammenlagt med moderfondskoden 
DK0061268208, hvorefter selskabets aktier kun er 
noteret under denne fondskode.

Tildeling af kapitalandele
Bestyrelsen kan på et hvilket som helst tidspunkt efter 
opnåelse af minimumstegningen beslutte at lukke for 
tegning af kapitalandele og er i så fald ikke forpligtet  
til at acceptere tilbud på tegning af kapitalandele  
udover minimumstegningen. Beslutter bestyrelsen, 
uden at være forpligtet hertil, at acceptere tilbud på 
tegning af kapitalandele ud over minimumsbeløbet,  
er bestyrelsen berettiget til at fastlægge omfanget  
af mertegningen ud over minimumstegningen samt  
allokering heraf efter en af bestyrelsen fastlagt  
fordelingsnøgle. 

I tilfælde af overtegning af den maksimale forhøjelse 
af egenkapitalen på DKK 75.000.000 forbeholder 
bestyr elsen sig ret til at fast sætte en individuel  
til deling på de enkelte ordrer uanset den indkomne  
ordremængde. Der er ingen fortegningsret for 
selskabets nuværende investorer. 

Beslutning om eventuel annullering af tegningen  
træffes senest på sidste tegningsdag. Udbuddet af 
kapitalandele annulleres, såfremt der ikke opnås  
tegningsordrer på minimum 187.500 stk. 
kapitalandele a nominelt DKK 100. 

TEGNINGSLISTE



Aftale om køb af kapitalandele i  
Formuepleje Ejendomme 4 A/S
På vilkår som vedtaget af bestyrelsen og anført i teg
ningslisten foretager jeg hermed bindende køb af 
kapitalandele i Formuepleje Ejendomme 4 A/S, 

Cvr.nr. 40984887. 

Jeg ønsker at købe for DKK 
kapitalandele i Formuepleje Ejendomme 4 A/S. 
ISIN DK0061268398.

Mindste tegningsbeløb er DKK 750.000. 

Nordea udsteder nota på handlen. Notagebyret 
udgør DKK 500. Herudover kan din egen bank 
opkræve gebyr i forbindelse med afvikling af 
handlen. 

Betaling og levering
Betaling og registrering af kapitalandelene i Værdi-
papircentralen forventes at ske den 6. februar 2020.

Forudsætning for aftalens indgåelse
Jeg erklærer med min underskrift at have gjort mig 
bekendt med udbudsmateriale af 6. januar 2020 
samt vedtægterne for selskabet samt i øvrigt at 
have modtaget alle relevante og ønskede 
oplysninger. 

Jeg er desuden indforstået med, at jeg på særskilt  
dokument skal afgive erklæring om, at være bekendt 
med de risici, der er forbundet med investeringen.

TEGNINGSBLANKET

Pengeinstitutoplysninger
Betalingen for de tegnede kapitalandele skal hæves på 

Reg. nr.:

Kontonr.:

Pengeinstitut:

og ønskes registeret i tilhørende depotnr.: 

Depotnr.: 

Nærværende aftale om køb af kapitalandele i  
Formuepleje Ejendomme 4 A/S tiltrædes hermed: 

Sted: den       /     2020

Investors underskrift 

Investoroplysninger

Investor: 

CVRnr./CPRnr: 

Vej:

Postnr./by:

Email:

Telefon: 

Videregivelse af oplysninger
Jeg er indforstået med og accepterer, at Formuepleje A/S udveksler oplysninger om mit navn, adresse, CVR-nr., CPR-nr. og bankforbindelser, herunder konto og depotnummer, aktie og fondskode, 
afregningsbeløb samt kurs, til den værdipapirhandler, som Formuepleje A/S formidler handelsordren til med henblik på afvikling af handlen - sædvanligvis Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, 
Finland. Ved denne formular giver jeg fuldmagt til, at værdipapirhandleren, herunder Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland gennemfører ovenstående fondsordre og jeg vil herefter modtage en 
fondsnota, hvoraf det fremgår at ovennævnte handel er effektueret via mit depot/konto. Den værdipapirhandler der afvikler handlen har ikke ydet investeringsrådgivning i forbindelse hermed. Ved denne 
formular accepterer jeg, at Formuepleje A/S gennemfører handlen bedst muligt i overensstemmelse med selskabets ordreudførelsespolitik, der er tilgængelig på https://formuepleje.dk/ordreudførelsespolitik

Blanketten kan mailes til handel@formuepleje.dk senest den 
31. januar 2020 kl. 16.00.  Kapitalandele ønskes navnenoteret



Bekendtgørelse af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. kræver, at investorer, der tegner 
andele i fonden, skriftligt erklærer, at de er bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte 
investering. 

ERKLÆRING FRA INVESTOR
Undertegnede, der tegner andele i Formuepleje Ejendomme 4 A/S, erklærer hermed, at 

jeg er bekendt med de risici, der er forbundet med investeringen. 

Investor
Angives med blokbogstaver

Sted: Dato      /      2020

Underskrift:  




