
 

 

TILBUDSANNONCE 

Pligtmæssig købstilbud til aktionærerne i Bispebjerg Kollegiet A/S 

 
I overensstemmelse med reglerne i §§ 31 og 32 i lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. 
juni 2014 om værdipapirhandel m.v. ("Værdipapirhandelsloven") og §§ 2 i 
bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud 
("Tilbudsbekendtgørelsen”) fremsætter AMVEST ApS hermed et pligtmæssig tilbud til 
aktionærerne i Bispebjerg Kollegiet A/S om køb af deres aktier.  
 
Tilbuddet er en konsekvens af tilbudsgiver tidligere fremsatte frivillige tilbud, som 
udløb den 18.5.2015. I tilbudsperioden opnåede tilbudsgiver accepter svarende til 265 
stk. aktier. Som følge af køb af aktier ultimo november og i december 2015 har 
tilbudsgiver samlet 1.071 stk. aktier svarende til 42,84 % af målselskabets 
stemmerettigheder.  
 
Da tilbudsgiver i forbindelse med tilbudsgivers frivillige tilbud altså opnåede mere end 
en 1/3 af målselskabets stemmerettigheder, er tilbudsgiver i henhold til 
værdipapirhandelslovens § 31 stk. 2 forpligtet til at give et yderligere tilbud til 
målselskabets aktionærer. Tilbudsgiver har senest købt aktier til DKK 5.500,00 pr. 
aktie.  
 
Aktionærerne tilbydes derfor at sælge deres aktier til tilbudsgiver for et kontant 
vederlag på DKK. 5.500,00 pr. stk.  
 
De nærmere betingelser og vilkår for købstilbuddet, herunder vederlagets betaling, 
fremgår af det udsendte tilbudsdokument, som også kan rekvireres via hjemmesiden 
www.bodaejendomme.dk.  
 
Købstilbuddet er gældende fra 21.12.2015 til den 18.01.2016 kl. 16.00 (dansk tid). 
 
Accept af købstilbuddet skal være meddelt aktionærernes egne kontoførende 
pengeinstitutter eller børsmæglere inden tilbudsperiodens udløb, således at det 
pågældende kontorførende pengeinstitut eller børsmægler indleverer accepten til 
Jyske Bank inden tilbudsperiodens udløb.  Indkomne accepter afregnes løbende efter 
modtagelsen.  
 
Nærværende annonce og tilbudsdokumentet med acceptblanket er offentliggjort via 
målselskabets hjemmeside og via Finanstilsynet, og kan også indhentes via 
www.bodaejendomme.dk, ligesom dokumenterne kan indhentes på målselskabets 
hjemmeside.  
 
Tilbudsdokumentet og acceptblanketten kan dog også indhentes ved henvendelse til:  
 
BODA Ejendomsadministration A/S 
Vestergade 2 C, 1. th.  
5700 Svendborg 
Telefon: 62 21 20 20  
Email: am@bodabolig.dk  
 
Svendborg d. 21 / 12 2015 
 
Direktør Dan Svenningsen  
AMVEST ApS 
 

http://www.bodaejendomme.dk/
http://www.bodaejendomme.dk/
mailto:am@bodabolig.dk

