21 October 2019

Bilag 1
Meddelelse om indløsning af overskydende aktier i Rovsing A/S i henhold til selskabslovens
§§ 70-72 som en del af det omvendte aktiesplit i konsolideringsforholdet 1.000:1
Den 21. oktober 2019, kl. 16.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Rovsing A/S
("Selskabet"). På den ordinære generalforsamling blev vedtaget en aktiesammenlægning af alle
Selskabets aktier gennem et omvendt aktiesplit i konsolideringsforholdet 1.000:1. Det omvendte
aktiesplit vil reducere antallet af Selskabets udstedte aktier, således at 1.000 aktier à nominelt
kr. 0,05 sammenlægges til én aktie à nominelt kr. 50, altså i forholdet 1.000:1
Denne meddelelse om indløsning og indløsningsmeddelelsen offentliggjort gennem
Erhvervsstyrelsens IT-system udløser en fire-ugers indløsningsperiode, der udløber den 19.
november 2019. I denne periode kan aktionærer handle med aktier, herunder sælge aktier à
nominelt kr. 0,05 eller købe yderligere aktier à nominelt kr. 0,05 med henblik på at eje et
tilstrækkeligt antal aktier til at kunne matche nye aktier à nominelt kr. 50, før
aktiesammenlægningen træder i kraft. Aktionærer kan herved undgå indløsning af eventuelle
resterende aktier à nominelt kr. 0,05.
Eventuelle aktieposter på mindre end 1.000 aktier à nominelt kr. 0,05 efter udløb af den fireugers indløsningsperiode den 19. november 2019 samt overskydende aktier efter
sammenlægning til et helt antal aktier i overensstemmelse med konsolideringsforholdet
("Overskydende Aktier") vil som oplyst på den ordinære generalforsamling blive indløst kontant
af Selskabet til en pris på kr. 0,07 pr. aktie à nominelt kr. 0,05, svarende til børskursen (lukkekurs,
gennemsnittet af alle handler) på Selskabets aktier den 26. september 2019, hvilket er den sidste
handelsdag inden offentliggørelsen af indkaldelsen til generalforsamlingen, i henhold til
principperne i selskabslovens §§ 70-72. Den kontante betaling vil ske til hver enkelt aktionærs
konto, som er knyttet til det pågældende aktiedepot.
Betaling forventes at ske den 28. november 2019. Eventuelle omkostninger til VP Securities A/S
i forbindelse med en sådan indløsning afholdes af Selskabet.
Sidste handelsdag for aktier à nominelt kr. 0,05 i Selskabet (ISIN DK0060400398) på Nasdaq
Copenhagen forventes at være 25. november 2019. Første handelsdag for aktier à nominelt kr.
50 i Selskabet under den nye ISIN-kode (ISIN DK0061152170) på Nasdaq Copenhagen forventes
at være 26. november 2019.
Efter gennemførelsen af aktiesammenlægningen vil alle aktionærer modtage en opdateret
udskrift fra VP Securities A/S, hvoraf det nye antal aktier à nominelt DKK 50,0 vil fremgå.
Efter udløb af indløsningsperioden og indløsningen af de Overskydende Aktier vil de
Overskydende Aktier blive registreret i Selskabets navn i Selskabets ejerbog.
Det forventes, at de Overskydende Aktier vil blive annulleret ved en kapitalnedsættelse, der
forventes vedtaget i løbet af december 2019 og registreret hos Erhvervsstyrelsen efter udløb af
den lovpligtige fire-ugers kreditoranmeldelsesperiode.
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Hvis en indehaver af Overskydende Aktier er uenig i indløsningskursen, kan aktionæren anmode
om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand, som udmeldes af retten på Selskabets
hjemsted. Efter gennemførelse af indløsningen vil en ny meddelelse blive offentliggjort gennem
Erhvervsstyrelsens IT-system, der giver alle aktionærer, hvis Overskydende Aktier er blevet
indløst, et tre-måneders varsel, hvori sådanne aktionærer kan anmode om, at indløsningskursen
fastsættes af en skønsmand. Efter udløbet af en sådan tre-måneders periode kan sådanne
aktionærer ikke længere anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand.
Meddelelsen vil også oplyse om en eventuel skønsmandsvurdering eller dom.
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 Selskabet, vil denne højere kurs også
gælde for andre indehavere af Overskydende Aktier, der ikke har ønsket vurdering.
Omkostningerne forbundet med skønsmandsvurderingen afholdes af den aktionær, som har
anmodet om vurderingen, men retten kan pålægge Selskabet at bære omkostningerne helt eller
delvist, hvis vurderingen fører til en højere indløsningskurs end tilbudt af Selskabet.
Udtalelse fra Selskabets bestyrelse
Bestyrelsen i Selskabet har gennemgået vilkårene for indløsningen, som beskrevet i denne
indløsningsmeddelelse, der gennemføres som en del af det omvendte aktiesplit som vedtaget
på den ordinære generalforsamling den 21. oktober 2019, og er på baggrund heraf kommet med
denne udtalelse i henhold til selskabslovens § 70, stk. 2.
Indløsningen af eventuelle Overskydende Aktier vil ske til pris på kr. 0,07 pr. aktie à nominelt kr.
0,05, svarende til børskursen (lukkekurs, gennemsnittet af alle handler) på Selskabets aktier den
26. september 2019, hvilket er den sidste handelsdag inden offentliggørelsen af indkaldelsen til
generalforsamlingen, i henhold til principperne i selskabslovens §§ 70-72.
Derudover kan aktionærer i løbet af den fire-ugers indløsningsperiode, der udløber den 19.
november 2019 handle med aktier, herunder sælge aktier à nominelt kr. 0,05 eller købe
yderligere aktier à nominelt kr. 0,05 med henblik på at eje et tilstrækkeligt antal aktier til at
kunne matche nye aktier à nominelt kr. 50, før aktiesammenlægningen træder i kraft.
Aktionærer kan herved undgå indløsning af eventuelle resterende aktier à nominelt kr. 0,05.
På denne baggrund er det bestyrelsens opfattelse, at vilkårene for indløsningen anses for
rimelige og passende, og at vilkårene er ens for alle indehavere af aktier i Selskabet.
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