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Hvad indebærer kapitaludvidelsen 
i korte træk?
Vi foretager en aktieemission, det vil sige, vi ud-
steder nye aktier. Sammen med en række andre 
tiltag skal det styrke vores kapitalgrundlag. 

Hvorfor foretager I en kapitaludvidelse?

Emissionen sker som et led i at understøtte den 
vækst, sparekassen forventer i de kommende 
år, hvor strategiplanen Nye veje føres ud i livet. 
 Desuden vil sparekassen i lighed med andre 
 danske pengeinstitutter blive pålagt yderligere 
kapitalkrav i de kommende år.

Hvilke resultater forventer I at 
opnå af kapitaludvidelsen?
Emissionen forventes sammen med en række 
yderligere tiltag at styrke sparekassens kapital-
grundlag markant. Nettoeffekten forventes ultimo 
2018 at være en styrkelse af den egentlige kerne-
kapital på 450-525 mio. kr.

Sparekassens kapitalgrundlag udgøres til dels af 
såkaldte kapitalinstrumenter (hybrid kernekapital 
og supplerende kapital). I forbindelse med kapi-
taludvidelsen ønsker sparekassen at indfri to af 
disse før tid. Dette forventes at reducere spare-
kassens samlede renteudgifter til hybrid kerneka-
pital og supplerende kapital med 30 mio. kr. årligt, 
med fuld effekt fra og med 2019. Dette til glæde 
for aktionærerne.

Hvad betyder det for mig som aktionær?
Som en del af kapitaludvidelsen foretages en 
aktieemission, der gennemføres som en forteg-
ningsemission. Det betyder, at vores nuværende 
aktionærer har fortegningsret og dermed fortrins-
ret til at tegne aktier til en reduceret kurs i forhold 
til børskursen dagen inden offentliggørelsen af 
prospektet. Dermed kan man bevare sin ejeran-
del, selvom vi øger det samlede antal aktier. Du 
bestemmer selv, om du vil købe aktier eller ej. Din 
fortegningsret koster dig ikke noget, men du har 
mulighed for at sælge den.

Sparekassens bestyrelse har valgt ekstraordi-
nært at indstille til generalforsamlingen, at der 
ikke udbetales udbytte for 2017. Baggrunden for 
denne indstilling er, at sparekassen ikke ønsker at 
betale udbytte for umiddelbart derefter at hente 
yderligere kapital hos aktionærerne. Visse aktio-
nærer vil skulle betale skat af et eventuelt udbytte.

Hvad betyder det for min aktiepost?
Der vil blive udstedt et endnu ikke fastlagt antal 
nye aktier. Det betyder, at din aktiepost umiddel-
bart udvandes, det vil sige, at din samlede ejeran-
del reduceres. Hvis du benytter dig af din forteg-
ningsret til at købe nye aktier, vil du dog bevare 
din ejerandel.

Det er endnu ikke fastlagt, hvor mange nye aktier, 
der udstedes. Men hvis emissionen eksempelvis 
gennemføres som en 4:1-emission, vil der blive 
udstedt 3.257.808 nye aktier, og en aktionær, der 
ikke tegner nye aktier, vil opleve at vedkommendes 
ejerandel vil blive udvandet med 20 %.

Om baggrunden for emissionen  
og hvad den betyder



Hvad indebærer fortegningsemissionen?
Kapitaludvidelsen sker som en fortegningsemis-
sion, hvor sparekassens aktionærer har forteg-
ningsret til at tegne de nye aktier. Det indebærer, 
at du får tildelt en tegningsret for hver aktie, du 
besidder. Antallet af fortegningsretter, du som 
aktionær bliver tildelt, afhænger af størrelsen på 
din aktiepost.

Emissionen gennemføres til en reduceret kurs i 
forhold til børskursen dagen inden offentliggø-
relsen af prospektet, dog ikke under kurs 100, 
hvilket betyder, at de nye aktier skal tegnes til en 
kurs, som er lavere end gældende aktiekurs men 
minimum kurs 100.

Hvordan ser forløbet ud?
Som aktionær får du direkte besked om, hvor 
mange tegningsretter, du får tildelt, og hvor 
 mange tegningsretter, der skal anvendes til at 
 tegne én ny aktie. Herfra vil forløbet være opdelt  
i en handelsperiode for tegningsretterne og der-
efter en tegningsperiode, hvor du kan tegne nye 
aktier for dine tegningsretter. Hver periode for-
ventes vare ca. 2-3 uger. 

Sammen med prospektet vil der blive udarbejdet 
en tegningsblanket. På denne skal du som aktio-
nær instruere sparekassen eller din depotbank 
om, hvor mange nye aktier, du ønsker at tegne. 
Din samlede investering i nye aktier udregnes 
ved at gange emissionskursen med antallet af 
nye aktier, som du kan tegne på baggrund af dine 
tegningsretter. Hvis du ikke ønsker at benytte 
dine tegningsretter til at tegne nye aktier, skal du 
huske at sælge dem i handelsperioden.

Hvordan ser tidsplanen ud?
Tidsplanen vil fremgå af det prospekt, som spare-
kassen præsenterer i forlængelse af offentlig-
gørelsen af 2017-årsrapporten i februar 2018.  
Her vil de præcise datoer for, hvornår du som 
aktionær skal gøre noget aktivt, fremgå.

Hvorfor foregår det sådan?
Aktieemissionen gennemføres som en  forteg-
ningsemission for at give eksisterende aktionærer 
en fordel og et incitament til at deltage i emissio-
nen.

Hvad skal jeg foretage mig som aktionær?
I første omgang behøver du ikke foretage dig 
andet end at overveje, om du ønsker at tegne 
nye aktier eller ej. Du får nærmere besked, inden 
tegningsperioden starter. Hvis du har spørgsmål 
eller kommentarer, er du meget velkommen til at 
kontakte din rådgiver. 

Hvad sker der, hvis jeg 
vælger ikke at tegne?
Så har du mulighed for at sælge dine fortegnings-
retter. Tegningsretterne vil blive handlet på 
Nasdaq Copenhagen i en selvstændig fondskode, 
som angives i det kommende prospekt. Prisen vil 
altså afhænge af udbud og efterspørgsel.

Kan jeg tegne flere aktier, end mine 
tegningsretter berettiger til?
Ja, men så skal du først købe flere  tegningsretter. 
Tegningsretterne vil blive handlet på Nasdaq 
Copenhagen i en selvstændig fondskode, som 
angives i det kommende prospekt.

Om forløbet  
for emissionen



Hvad indebærer 2021-strategien Nye veje?
Med vores strategi Nye veje fastlægger vi en 
 række tiltag og målsætninger, som frem mod  
2021 skal fastholde sparekassens vækst og styrke 
os i fremtiden. Du kan læse om strategien her.  
www.spks.dk/nyeveje

Hvad er det for lovkrav, 
sparekassen skal leve op til?
Sparekassen vil i lighed med andre danske 
penge institutter blive pålagt yderligere kapital-
krav i de kommende år. Blandt andet indfases  
de nye NEP-krav og de sidste dele af kapital-
bevaringsbufferen.

Har I planer om flere aktieemissioner?
Nej. Sparekassen har på nuværende tidspunkt 
ingen planer eller forventninger om yderligere 
emissioner.

Kommer der andre tiltag i forbindelse 
med kapitaludvidelsen?
Ja. I 2017 gennemfører vi en række tiltag, som vi 
forventer vil styrke bankens kapitalgrundlag med 
ca. 125-150 mio. kr.

Sparekassens bestyrelse har valgt ekstraordi-
nært at indstille til generalforsamlingen, at der 
ikke udbetales udbytte for 2017. Det skyldes, at 
sparekassen ikke ønsker at betale udbytte for 
umiddelbart derefter at hente yderligere kapital 
hos aktionærerne. Visse aktionærer vil skulle 
 betale skat af et eventuelt udbytte.

Er det en god investering 
at tegne nye aktier?
Sparekassen har en særlig interesse i, at der er 
købere til vores aktier. Vi kan og må derfor ikke 
udtale os om forventninger til den fremtidige 
kursudvikling i vores egen aktier.

Om konteksten for  
emissionen og fremtiden
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