
 

Krav modtaget fra en tidligere kapitalejer 

  

Selskabsmeddelelse nr. 2-2018 
Odense, 21. juni 2018 

Odico A/S har modtaget et krav fra en tidligere kapitalejer 

Odico har i dag modtaget et krav fra en tidligere kapitalejer i Odico på et endnu ikke opgjort beløb eller alternativt på omkring DKK 6,6 
millioner. 

Som oplyst i virksomhedsbeskrivelsen, der blev offentliggjort den 7. juni 2018, er der indgået en forligsaftale med samme person omkring 
betaling af et beløb på DKK 2,2 mil. Odico anser det forøgede krav for grundløst. 

Odico har fortsat til hensigt at gennemføre Udbuddet under de samme forudsætninger som angivet i virksomhedsbeskrivelsen. Uanset at 
reglerne om tilbagetrækning af ordrer ikke gælder for Odicos udbud, tilbyder Odico, at investorer, der inden offentliggørelsen af denne 
selskabsmeddelelse har afgivet tegningsordrer, kan tilbagekalde denne inden for to børsdage efter offentliggørelsen af denne 
selskabsmeddelelse. Eventuel tilbagekaldelse af ordrer skal for at være gyldige foretages seneste mandag den 25. juni 2018 kl. 17 (dansk 
tid). 

Udbudsperioden forlænges til mandag den 25. juni 2018 kl. 23.59.  

Ny tidsplan for offentliggørelse af resultatet af Udbuddet, afregning og første handelsdag er som konsekvens af den forlængede 
udbudsperiode følgende: 

Yderligere oplysninger: CEO Anders Bundsgaard, tlf. +45 22 22 12 35, e-mail: anders@odico.dk 

 

Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet                   26. juni 2018 senest kl.16:00        
Afviklingsdato – Gennemførelse af Udbuddet, inklusive afregning af de Nye Aktier i midlertidig ISIN DK0061031119.     29. juni 2018 
Registrering i Erhvervsstyrelsen af aktiekapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier 29. juni 2018 
Sammenlægning af den midlertidige ISIN med den permanente ISIN DK0061031036 sker med kørselsdato i VP.  
Den midlertidige ISIN vil aleneblive registreret i VP Securities A/S til brug for tegning og den ikke er søgt optaget til handel. 29. juni 2018 
Første handelsdag for de Nye Aktier i den permanente ISIN DK0061031036 på Nasdaq First North Denmark 2. juli 2018 kl. 9:00

mailto:anders@odico.dk

