Nasdaq Copenhagen A/S
Herning, den 7. februar 2019

Meddelelse om indløsning af minoritetsaktionærer i
egetæpper a/s i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72
På vegne af Carpet Holding A/S offentliggøres hermed meddelelse om indløsning af
minoritetsaktionærer i egetæpper a/s i henhold til Selskabslovens §§ 70 og 72.
Endvidere vedlægges også udtalelse fra egetæppers bestyrelse samt acceptblanket,
som anvendes til overdragelse af aktier.
Dokumenterne er vedlagt i en dansk version.
Henset til at tvangsindløsningen vil medføre, at Carpet Holding A/S vil blive ejer af
samtlige A- og B-aktier i egetæpper a/s, vil bestyrelsen i egetæpper a/s ansøge
Nasdaq Copenhagen A/S om, at egetæpper a/s’ B-aktier slettes fra handel og officiel
notering på Nasdaq Copenhagen A/S. Såfremt ansøgningen imødekommes,
forventes den sidste handelsdag for B-aktierne at være den 8. marts 2019. Denne
ansøgning vil erstatte bestyrelsens ansøgning om afnotering af 16. januar 2019.
Med venlig hilsen
egetæpper a/s

Ebbe Malte Iversen
Bestyrelsesformand

7. februar 2019
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Som oplyst i selskabsmeddelelse offentliggjort af egetæpper a/s (”Selskabet” eller ”egetæpper”) den 4.
februar 2019, ejer selskabet Carpet Holding A/S, CVR-nr. 38454218 (”Carpet”) efter apportindskud af Aaktier og B-aktier i egetæpper fra henholdsvis MEDF Holding A/S, CVR-nr. 36 93 76 61, Carpet Invest A/S,
CVR-nr. 39 99 56 70 og ege fonden – Vibeke og Mads Eg Damgaards Fond, CVR-nr. 19 99 13 93 aktier i
Selskabet svarende til 96,60 % af selskabets aktiekapital og 98,41 % af det samlede antal stemmerettigheder i
egetæpper.
På denne baggrund har Carpet besluttet, at de resterende minoritetsaktionærer i egetæpper skal lade deres
aktier indløse i henhold til selskabslovens §§ 70 og 72. Da Carpet er ejer af samtlige A-aktier i Selskabet, vil
alene de resterende ejere af B-aktier blive indløst.
Minoritetsaktionærerne opfordres derfor til indenfor 4 uger med frist til og med den 8. marts 2019 at
overdrage deres aktier i Selskabet til Carpet ved benyttelse af vedlagte acceptblanket.
Aktierne overdrages til Carpet for kr. 220,00 pr. noteret B-aktie á nominelt kr. 10,00. Afregning vil ske
kontant, og alle aktier, der overdrages til Carpet, skal være frie og ubehæftede i enhver henseende.
Indløsningskursen på kr. 220,00 per B-aktie svarer til den kurs, som Carpets aktionær, Carpet Invest A/S
(tidl. navn: Selskabet af 5. november 2018 A/S), har betalt per B-aktie i det frivillige købstilbud til
minoritetsaktionærerne, der blev offentliggjort den 23. november 2018 og udløb den 17. december 2018,
samt ved forudgående og efterfølgende opkøb i markedet.
Minoritetsaktionærerne opfordres til at anmode deres respektive kontoførende institut om at overdrage
aktierne til Carpet ved benyttelse af den vedlagte acceptblanket. Afregning af de overdragne aktier foretages
kontant via minoritetsaktionærens eget kontoførende institut senest 4 hverdage efter udløbet af
indløsningsperioden den 8. marts 2019. Handelsomkostninger i forbindelse med minoritetsaktionærernes
salg af deres aktier afholdes af de pågældende minoritetsaktionærer, og disse gebyrer og omkostninger er
Carpet uvedkommende.
Hvis en minoritetsaktionær er uenig i indløsningskursen, kan minoritetsaktionæren i henhold til
selskabslovens § 70, stk. 2, anmode Carpet om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som
udmeldes af retten på Selskabets hjemsted. Skønsmanden skal fastsætte indløsningskursen i
overensstemmelse med selskabslovens § 67, stk. 3. Hvis der udmeldes en skønsmand, og
skønsmandsvurderingen i henhold til selskabslovens § 67, stk. 3, fører til en højere indløsningskurs end
tilbudt af Carpet, vil denne højere kurs også gælde for de øvrige minoritetsaktionærer, der ikke har ønsket en
vurdering. Omkostningerne forbundet med skønsmandsvurderingen afholdes af den minoritetsaktionær,
som har anmodet om vurderingen, men retten kan pålægge Carpet at bære omkostningerne helt eller delvist,
hvis vurderingen fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Carpet.
Carpet vil hurtigst muligt efter udløbet af indløsningsperioden den 8. marts 2019 uden forbehold deponere
en indløsningssum, der modsvarer eventuelle kapitalandele, der ikke er blevet overdraget i
indløsningsperioden, til fordel for de tilbageværende minoritetsaktionærer, jf. selskabslovens § 72, stk. 1.
Carpet vil herefter blive registreret som ejer af de pågældende aktier i egetæpper’s ejerbog, og vil dermed eje
samtlige såvel A- som B-aktier i egetæpper. Carpet vil også i henhold til selskabslovens § 72, stk. 3, efter
udløbet af indløsningsperioden offentliggøre en ny meddelelse gennem Erhvervsstyrelsens IT-system, der

giver alle minoritetsaktionærer, hvis aktier er blevet indløst, et tre-måneders varsel, hvori de nu tidligere
minoritetsaktionærer kan anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand. Efter udløbet af
denne tre-måneders periode kan de tidligere minoritetsaktionærer ikke længere anmode om, at
indløsningskursen fastsættes af en skønsmand.

Herning, den 7. februar 2019

Carpet Holding A/S
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Udtalelse fra egetæpper a/s’ bestyrelse i forbindelse med tvangsindløsning
Bestyrelsen i egetæpper a/s har gennemgået vilkårene for indløsningen som beskrevet i
denne indløsningsmeddelelse og giver på baggrund heraf denne udtalelse i henhold til
selskabslovens § 70, stk. 2.
Den besluttede indløsning sker til samme pris pr. B-aktie som tilbudt af Carpet Holding
A/S’ aktionær, Carpet Invest A/S (tidl. navn: Selskabet af 5. november 2018 A/S), i dets
købstilbud til minoritetsaktionærerne den 23. november 2o18 samt i dets forudgående
og efterfølgende opkøb via markedet. På denne baggrund er det bestyrelsens opfattelse,
at de samlede betingelser for indløsningen er rimelige og passende.
Herning, den 7. februar 2019
Bestyrelsen i egetæpper a/s

Ebbe Malte Iversen

Hans Olesen Damgaard

Søren Mygind Eskildsen

Kaja Møller

Jørgen Stender Clausen

Maja Kirstine Lorenzen

Bilag 1 - Acceptblanket
Accept af salg af aktier i egetæpper A/S
Indløsningskurs: DKK 220 pr. B-aktie ISIN-kode DK0060458206 (herefter “Aktierne”)
(Indleveres til egetæpper-Aktionærens kontoførende institut til godkendelse og behandling)
Accept skal afgives gennem egetæpper-Aktionærens eget kontoførende institut og skal være Danske Bank i
hænde senest den 8. marts 2019 kl. 16:00 (dansk tid).
Undertegnede erklærer hermed, at de solgte Aktier er frit overdragelige og ubehæftede i enhver henseende.
Undertegnede betaler mæglergebyr og/eller omkostninger i forbindelse med salg af aktier i egetæpper A/S.
På de vilkår, der er anført i indløsningsmeddelelsen fremsat af Carpet Holding A/S den 7. februar 2019,
accepterer jeg/vi herved købstilbuddet om betaling af DKK 220 kontant pr. Aktie i egetæpper A/S á nominelt
DKK 10 og afgiver ordre om salg af følgende antal Aktier i egetæpper A/S (ISIN-kode DK0060458206):
Antal Aktier i egetæpper A/S:

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af Aktierne i egetæpper A/S fra min/vores
depotkonto i:
Kontoførende institut:

VP-konto:

Provenuet fra de solgte Aktier i egetæpper A/S skal overføres til:
Bank:

Reg.nr./kontonr.:

Oplysninger om sælgende egetæpper-Aktionær og underskrift:
Navn:
Adresse:
Postnr. og by:

CVR-nr./
CPR-nr.:

Telefon:

Dato og underskrift:

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte Aktier i egetæpper A/S til Danske
Bank:

CVR-nr.:
Navn:

CD-identifikation:
Telefon:

E-mail:

Stempel og underskrift:

Oplysninger til det kontoførende institut:
Ved påtegning på denne acceptblanket skal egetæpper-Aktionærens kontoførende institut senest den 8.
marts 2019 kl. 16:00 (dansk tid) have afgivet accept af Købstilbuddet til Danske Bank.

