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FORSIDE
Copenhagen Capital A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr. 30731735
Optagelse til handel af i alt 7.025.000 stk. nye, allerede udstedte, Stamaktier og 9.000.000 stk. nye, allerede
udstedte, Præferenceaktier og et udbud af op til 18.166.666 stk. Nye Præferenceaktier à nominelt 1,00 kr.
stk. nye, allerede udstedte, Stam

Stama
nye, allerede udstedte, Præferenceaktier
, der også søges optaget til handel, af op til 18.166.666 stk. nye
à nominelt 1,00 kr

1)

Følgende aktier, der allerede er udstedt og registreret, søges optaget til handel:
a) Stamaktier til optagelse (midlertidig ISIN DK0060759249)
b) Præferenceaktier til optagelse (ISIN DK0060732980)
2) Udbud af en fortegningsemission for Selskabets eksisterende aktionærer med
Nye Præferenceaktier (midlertidig ISIN DK0060796522)

7.025.000 stk.
9.000.000 stk.
18.166.666 stk.

I alt søges optaget op til 34.191.666 stk. Aktier til handel og officiel notering. Brutto provenu fra Udbuddet er op til
ca. 21,8 mio. kr. Alle Præferenceaktier optages som en ny aktieklasse på Nasdaq Copenhagen betinget af, at Nasdaq
.
Pr. Prospektdatoen har Selskabet en registreret aktiekapital nominelt 54.500.000 kr. bestående af 45.500.000 stk.
Stamaktier og 9.000.000 stk. Præferenceaktier à nominelt 1,00 kr. Heraf er nominelt 38.475.000 kr. Stamaktier à
optaget til handel på Nasdaq Copenhagen i ISIN-kode DK0060093607.
Efter gennemførsel af Udbuddet vil Selskabet have en børsnoteret aktiekapital på nominelt 72.666.666 kr., bestående
af 45.500.000 stk. Stamaktier og 27.166.666 stk. Præferenceaktier à nominelt 1,00 kr. såfremt kapitaludvidelsen tegnes
fuldt ud.
De Eksisterende Stamaktier er optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen under ISIN-kode
DK0060093607. De 7.025.000 stk. Stamaktier til optagelse er p.t. udstedt i en midlertidig ISIN DK0060759249, bliver
sammenlagt med ISIN for de Eksisterende Stamaktier inden fortegnings-emissionen.
De nye Præferenceaktier udstedes i en midlertidig ISIN-kode, der hurtigst muligt efter gennemførsel af den
kontante kapitalforhøjelse vil blive sammenlagt med ISIN-koden for de eksisterende Præferenceaktier, hvilket
forventes at ske den 4. juli2017. Indtil sammenlægningen er gennemført, kan de Nye Præference Aktier ikke handles
under den midlertidige ISIN-kode på Nasdaq Copenhagen. Efter afslutning af udbuddene vil alle Præferenceaktier
blive optaget til handel og notering som en ny aktieklasse betinget af, at Nasdaq vurderer, at likviditetskravene i
Fortegningsemissionen foretages i forholdet 3:1, hvor der udstedes 18.166.666 stk. Nye Præferenceaktier til kurs 1,20
kr. pr. stk. Selskabets fem største aktionærer har overfor Selskabet givet bindende tilsagn om, at udnytte deres
Tegningsretter til de Nye Præferenceaktier samt hver i samme indbyrdes forhold at tegne en forholdsmæssig andel af
de Nye Præferenceaktier som ikke måtte bliver tegnet ved udnyttelse af de øvrige aktionærers Tegningsretter, hvorfor
der foreligger tilsagn om tegning af samtlige de Nye Præferenceaktier.
Bestyrelsen besluttede at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt op til 18.166.666 kr. med 18.166.666 stk. Nye
Præferenceaktier den 9. maj 2017. Kapitalforhøjelserne sker i henhold til § 2.7.1 i Selskabets vedtægter
orventes registreret i Erhvervsstyrelsen den 29. juni 2017.
Investorer skal være opmærksomme på, at investering i de Nye Aktier indebærer risiko. Potentielle investorer
e forhold, der bør tages i
betragtning, før der træffes beslutning om investering i de Nye Aktier.
Udbuddet omfatter en fortegningsemission i Danmark samt privatplaceringer i visse andre jurisdiktioner i EU/EØS.
Prospektet foreligger alene i en dansksproget version.
Dette Prospekt er dateret 30. maj 2017
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ANSVARLIGE FOR UDBUDDET
Copenhagen Capitals ansvar
Copenhagen Capital A/S (CVR-nr. 30731735) er ansvarlig for dette Prospekt i henhold til dansk lovgivning.

Copenhagen Capitals erklæring
Vi erklærer hermed at have gjort vores bedste for at sikre, at oplysninger i Prospektet efter vores bedste
vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets
indhold.
Ledelsen erklærer samtidig, at der ikke er sket væsentlige ændringer i vurderingerne af ejendommene i
Selskabets Ejendomsportefølje siden udarb�jdelsen af vurderingsrapporterne af Sadolin & Albæk dateret
december 2016 og januar 2017.
Hellerup, 30. maj 2017
Copenhagen Capital NS
Bestyrelsen

Lars Kallestrup
Bestyrelsesmedlem
Direktør
Direktionen

��

Lisbeth Bak
Direktør

Bestyrelsesmedlem
Direktør

RESUMÉ
AFSNIT A

INDLEDNING OG ADVARSLER

Advarsel om:




A.1

Advarsler


A.2

Indikation af
senere videresalg
via formidlere af
aktier
AFSNIT B

at dette resumé bør læses som en indledning til Prospektet
at enhver beslutning om investering i værdipapirerne af
investoren bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed
at den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende
oplysningerne i prospektet indbringes for en domstol, i
henhold til national lovgivning i medlemsstaterne kan være
forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med
oversættelse af prospektet, inden sagen indledes, og
at kun de personer, som har indgivet resumeet eller
eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt
erstatningsansvar, men kun såfremt resumeet er misvisende,
ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen
med de andre dele af Prospektet, eller ikke, når det læses
sammen med prospektets andre dele, indeholder
nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage
stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer

Ikke relevant. Copenhagen Capital er ikke indforstået med, at
Prospektet anvendes ved videresalg eller placering af værdipapirer via
formidlere.

UDSTEDER OG EVENTUELLE GARANTER
Udsteders navn er Copenhagen Capital A/S

B.1

Juridiske navn og
binavne

Udsteder har intet binavn
Selskabets adresse er:

B.2

Domicil og retlig
form

Tingskiftevej 5
2900 Hellerup
Danmark
Selskabet er registreret hos Erhvervsstyrelsen under CVR-nummer
30731735 som et aktieselskab. Udsteder fungerer under dansk
lovgivning
Copenhagen Capital er et ejendomsselskab, som driver en række
bolig- og erhvervsejendomme i Storkøbenhavn. Selskabet ejer pr.
Prospektdatoen 14 ejendomme i Storkøbenhavn.

B.3
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Virksomhedsbesk
rivelse

Selskabet
investerer
i
boligudlejningsejendomme
eller
erhvervsejendomme med mulighed for udvikling, herunder potentiale
for indretning af nye boliger, med et klart mål om at forbedre
ejendommenes rentabilitet. En forbedret rentabilitet opnås først og
fremmest ved modernisering og løbende vedligeholdelse af

ejendommene samt sikre en længere uopsigelighed for lejemålene.
Der er mange faktorer, som spiller ind på ejendomsmarkedets
udvikling, hvilket har stor påvirkning på Selskabet grundet
eksponeringen mod dette marked.

B.4a

Tendenser for
Selskabet

Prisudviklingen på ejendomsmarkedet spiller en betydelig rolle for
Copenhagen Capital. Stigende lejeniveauer på markedet for fri
huslejedannelse forventes over tid at påvirke den leje, som
Copenhagen Capital kan opkræve efter istandsættelse af lejemål efter
BRL §5 stk. 2. Ledelsen forventer, ud fra den stigende urbanisering,
at lejen vil være stigende i de kommende år for de ikke
omkostningsbestemte lejemål.
Urbaniseringen er en kernefaktor for Copenhagen Capital, idet det
øger efterspørgslen for lejemål i Storkøbenhavn. Selskabet er på lang
sigt eksponeret overfor trenden i efterspørgslen for kvadratmeter i
København, hvor den akkumulerede efterspørgsel efter kvadratmeter
er stigende.
Renten har været faldende siden 2008, dette har medført et positivt
spænd mellem forretningskrav og låneomkostninger, hvilket har
medvirket til at øge Selskabets ejendomseksponering.
Copenhagen Capital indgår i en koncernstruktur, hvor Copenhagen
Capital er moderselskabet. Datterselskaberne er de 100% ejede
ejendomme, som er erhvervet. Nedenstående grafiske opstilling viser
koncernstrukturen.

B.5

Koncernstruktur
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Copenhagen Capital havde pr. Prospektdatoen i alt 480 aktionærer,
der udgjorde ca. 24,10% af Aktiekapitalen og 22,00% af
Stemmeandelen. De resterende 75,90% af Aktiekapital og 78,00% af
Stemmeandelen ejes af de større aktionærer, som har meddelt
Selskabet, at de ejer mere end 5% af Aktiekapitalen.
Pr. Prospektdatoen har Selskabet følgende aktionærer, der har
meddelt, at de ejer mere end 5% af Aktiekapitalen.

B.6

Større aktionærer
De større aktionærer har samme stemmerettigheder.
Selskabets ledelse har ikke kendskab til, at Selskabet, direkte eller
indirekte ejes eller kontrolleres af andre end de større aktionærer,
som er nævnt ovenfor.
De Større Aktionærer nævnt ovenfor har overfor Selskabet givet
bindende tilsagn om, at udnytte deres Tegningsretter til de Nye
Præferenceaktier samt hver i samme indbyrdes forhold at tegne en
forholdsmæssig andel af de Nye Præferenceaktier som ikke måtte
bliver tegnet ved udnyttelse af de øvrige aktionærers Tegningsretter,
hvorfor de nævnte større aktionærer har givet tilsagn om tegning af
samtlige de Nye Præferenceaktier.
Hoved- og nøgletallene i dette resumé er uddraget af Selskabets
reviderede koncernregnskaber for 2015 og 2016, som er aflagt i
overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og yderligere krav
i årsregnskabsloven.

B.7
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Resume af
regnskabsoplysninger

Oversigt over aktiviteter og årsag til ændringer
Copenhagen Capital er en ejendomskoncern, som driver en række
bolig- og erhvervsejendomme i Storkøbenhavn. Den primære
indtægtskilde i Copenhagen Capital er lejeindtægter fra ejendomme.
Som følge af istandsættelse af Koncernens ejendomme og grundet
den relativt store efterspørgsel på boliger i Storkøbenhavn, har
Copenhagen Capital de seneste år tillige haft væsentlige
værdireguleringer
af
Koncernens
ejendomme.
Disse
værdireguleringer er understøttet af eksterne valuarvurderinger af
Selskabets
ejendomme.
Udover
driftsomkostningerne
for
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ejendommene, hvilket inkluderer vedligeholdelsesomkostninger,
vicevært og andre driftsomkostninger, samt omkostninger til skatter,
afgifter
og
forsikringer,
udgøres
Copenhagen
Capitals
omkostningsbase af administrationsomkostninger.
Koncernens
største omkostninger er dog finansiering, og der er derfor fokus på, at
Copenhagen Capitals finansiering sammensættes med lang løbetid og
lang rentefastsættelse.
Koncernen har haft vækst i sine aktiviteter, hvilket har medført
forbedrede driftsresultater i de regnskabsperioder, der er medtaget i
dette Prospekt. Fra 2015 til 2016 er Selskabets bruttoresultat steget fra
4,4 mio. kr. til 7,8 mio. kr. Selskabets EBVAT er steget fra 1,0 mio. kr.
til 2,9 mio. kr. og årets resultat er steget fra 9,0 mio. kr. til 17,9 mio.
kr. Bruttoresultatet, EBVAT og årets resultat er forøget med
henholdsvis 78,1%, 190,8% samt 98,7% fra 2015 til 2016.
Denne vækst skyldes det stigende antal erhvervede ejendomme. Siden
overtagelsen af de første ejendomme ultimo 2013 har Copenhagen
Capital erhvervet samlet 14 ejendomme.

Vigtigste kilder til omsætning og driftsomkostninger
Omsætning
Koncernen genererer hele sin omsætning fra lejeindtægter.
Omkostninger
Koncernens
driftsomkostninger
er
primært
relateret
til
investeringsejendommene
og
indeholder
reparation
og
vedligeholdelse, vicevært samt skatter, afgifter og forsikringer samt
andre omkostninger som eksterne lønninger, konsulenter, revision,
børsmedlemsskab samt aktiebog.
Væsentlige faktorer, der påvirker Koncernens driftsresultater
Væsentlige faktorer, der påvirker Koncernens driftsresultater, er
primært erhvervelsen af ejendomme. I 2016 blev der erhvervet to
ejendomme til en samlet købesum på 41,9 mio. kr. Herudover er der
i 2017 erhvervet 3 ejendomme til en samlet købesum på 84,7 mio. kr.
og indgået bindende aftale om køb af ejendomme for 66,0 mio. kr.
Nedenstående proforma konsoliderede balance og resultatopgørelse
for Copenhagen Capital for regnskabsåret 2016
) viser med tilbagevirkende kraft virkningen
af køb af følgende ejendomme:

B.8

Proforma
regnskabsoplysninger






Skindergade 40 ApS, CVR-nr.: 35663932, overtagelse 1/1-2017
Prinsessegade 61-63 ApS, CVR-nr.: 36541199, overtagelse 1/1/2017
Vestergade 4-6 A/S, CVR.nr.: 33506856, overtagelse senest
1/7-2017
Ejendomme på Fanøgade 35-37, overtagelse1/3-2017

Disse køb vil påvirke Selskabets balancesum med ca. 67 % (og dermed
mere end 25 %), og derfor er det vist nedenfor, hvorledes resultat og
balance påvirkes ved opstilling af en proforma resultatopgørelse for
2016 og proforma balance pr. 31. december 2016.
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Proforma resultatopgørelsen og balancen tager sit udgangspunkt i
Udsteders
reviderede
koncernregnskab
for
2016
,
og
regnskabsoplysningerne for de i 2017 overtagne ejendomme, som var
de overtaget 1. januar 2016. Proforma regnskabsoplysningerne
omhandler i sagens natur en hypotetisk situation og afspejler derfor
ikke Selskabets reelle finansielle stilling eller resultater.

7
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Resultatopgørelse

1.530
-265
1.265
1.265
-354
911
-

911
-200
711

1.541
1.541
-718
823
16.885

17.708
-3.950
13.758

526
-228
298
-1.292
-994
6.168

5.174
-1.138
4.036

1.136
1.136
-233
903
5.132

6.035
-1.303
4.732

9.736
-1.868
7.868
133
-766
-1.555
5.680
19
-2.765
2.934
18.399
-4.040
17.293
640
17.933

Nettoomsætning........................................................
Driftsomkostninger ejendomme.............................
Bruttoresultat.............................................................

Andre driftsindtægter.................................................
Personaleomkostninger...........................................
Andre eksterne omkostninger.................................
Resultat af før finansielle poster (EBIT)...............

Finansielle indtægter................................................
Finansielle omkostninger........................................
Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT).............

Dagsværdiregulering af ejendomme.....................
Dagsværdiregulering af prioritetsgæld..................

Resultat før skat........................................................
Årets skat.....................................................................
Årets resultat i alt.....................................................

5
Ejendommen
Fanøgade 35 - 37
regnskabsoplysning
er 31.12.2016

4
Vestergade 4-6
A/S
Årsrapport
31.12.2016

3
Prinsessegade 6163 ApS
Årsrapport
31.12.2016

2
Skindergade 40
ApS
Årsrapport
31.12.2016

1

Copenhagen Capital
A/S
Årsrapport
31.12.2016

t.DKK

3.352

-14.366
-559

5.400
-2.196

Proforma
justeringer
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32.218
-4.599
32.197
-2.599
29.598

19
-5.362
4.578

133
-766
-1.783
9.921

16.666
-4.329
12.337

Proforma
Resultat 2016
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A4, A7

A3, A4, A5
A6

A1
A2

Noter
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Aktiver i alt..........................................................................

54.500
2.092
39.316
95.908
128.765
2.626
1.602
525
133.518
5.943
3.160
9.103
238.529

Registreret kapital.................................................................
Henlæggelse til særlig reserve.............................................
Overført resultat....................................................................
Egenkapital.........................................................................

Bankgæld og kreditinstitutter................................................
Deposita................................................................................
Udskudt skat.........................................................................
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser...............................
Langfristede forpligtelser.................................................

Kortfristet del af langfristet gæld...........................................
Gæld til sælger......................................................................
Mellemfinansiering…………………………………………....
Anden gæld...........................................................................
Kortfristede forpligtelser..................................................

Passiver i alt.......................................................................

Passiver

238.529

Tilgodehavender for salg......................................................
Andre tilgodehavender..........................................................
Periodeafgrænsningsposter.................................................
Likvide beholdninger.............................................................
Kortfristede aktiver i alt....................................................

Skindergade 40
ApS, Årsrapport
31.12.2016

Copenhagen Capital
A/S
Årsrapport
31.12.2016

25.228

439
439

12.726
296
2.229
15.251

125
9.413
9.538

25.228

25.200
25.200
13
15
28

2

1

229.015
229.015
321
1.960
7.233
9.514

Investeringsejendomme.......................................................
Langfristede aktiver i alt...................................................

Aktiver

Balance

40.314

1.794
395
2.189

21.032
314
3.069
24.415

2.800
10.910
13.710

40.314

32.500
32.500
8
248
6
7.552
7.814

Prinsessegade 6163 ApS
Årsrapport
31.12.2016

3

66.386

1.812
402
2.214

35.400
1.114
4.066
40.580

10.125
13.467
23.592

66.386

66.000
66.000
213
173
386

Vestergade 4-6
A/S
Årsrapport
31.12.2016

4

27.911

7.773
7.773

18.900
277
200
19.377

50
711
761

27.911

-21.062

6.947
-11.818
20.300
15.429

-554

-6.524

5.970

-22.837
-35.937

-13.100

-21.062

-15.869
-15.869

-5.193

-5.193

Proforma
justeringe
r

Ejendommen
Fanøgade 35 37regnskabsoplysni
nger 31.12.2016
t.DKK.

27.000
27.000
911
911

6

5

12.890
20.300
3.957
37.147
377.306

222.793
4.627
4.642
525
232.587

54.500
2.092
50.980
107.572

377.306

542
2.221
21
0
2.784

374.522
374.522

Proformabalan
ce 31.
december
2016
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A14
A15
A9

A4, A13

A6, A11, A12, A14

A5, A16

A11, A16

A9, A10, A11, A12, A15, A16

A3, A5, A8

B.9

Resultatforventni
nger eller prognose for 2017

For 2017 forventer Copenhagen Capital et resultat på mellem 6,5 og
8,0
mio.
kr.
før
værdireguleringer
af
selskabets
investeringsejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat.

B.10

Revisorpåtegning
er med forbehold

Ikke relevant. Koncernregnskaberne for 2016 og 2015 er revideret af
Selskabets uafhængige revisor uden forbehold eller supplerede
oplysninger.

B.11

Arbejdskapitalsændringer

Ikke relevant. Udsteders nuværende arbejdskapital er tilstrækkelig til
at dække Koncerns nuværende behov.

AFSNIT C

VÆRDIPAPIRER

I alt søges 7.025.000 stk. Stamaktier, 9.000.000 stk. allerede udstedte
Præferenceaktier og op til 18.166.666 stk. Nye Præferenceaktier
optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.
De 7.025.000 stk. Stamaktier, der søges optaget til handel på Nasdaq
Copenhagen, er udstedt i en midlertidig ISIN DK0060759249, og
sammenlægges i VP Securities med ISIN DK0060093607 som den
fortsættende. Aktierne er af samme klasse, som de Eksisterende
Stamaktier.

C.1

Type og klasse

De 9.000.000 stk. eksisterende Præferenceaktier, der søges optaget til
handel på Nasdaq Copenhagen, er udstedt i ISIN DK0060732980.
De Nye Præferenceaktier fra Udbuddet op til 18.166.666 stk. får den
midlertidige ISIN DK0060796522 og sammenlægges med ISIN
DK0060732980 som den fortsættende den 4. juli 2017. De Nye
Præferenceaktier søges optaget til handel på Nasdaq Copenhagen og
forventes registreret i Erhvervsstyrelsen den 29. juni 2017. Aktierne
er af samme klasse, som de Eksisterende Præferenceaktier.
Alle Præferenceaktier optages som en ny aktieklasse på Nasdaq
Copenhagen betinget af, at Nasdaq vurderer, at likviditetskravene i
udbuddene.

C.2

Valuta

Selskabets aktier er udstedt i kr. og vil blive handlet i kr.
Selskabet har pr. Prospektdatoen 54.500.000 kapitalandele à nom.
1,00 kr. svarende til en samlet aktiekapital på 54.500.000 kr.

C.3

C.4
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Antal aktier og
pålydende værdi

Rettigheder

Aktiekapitalen er opdelt i 45.500.000 stk. Stamaktier à nom. 1,00 kr.
og 9.000.000 stk. Præferenceaktier à nom. 1,00 kr.
Selskabet har 38.475.000 stk. Stamaktier optaget til handel i ISIN
DK0060093607. De resterende 7.025.000 stk. Stamaktier samt
9.000.000 stk. Præferenceaktier er endnu ikke optaget til handel.
De Stamaktier, der søges optaget til handel, har samme rettigheder
som Eksisterende Stamaktier. De Nye Præferenceaktier omfattet
Udbuddet har samme rettigheder som de Eksisterende

Præferenceaktier, der ligeledes søges optaget til handel.
På generalforsamlingen giver hver stamaktie à nom. 1,00 kr. én
stemme, mens Præferenceaktierne ikke har tilknyttet stemmeret eller
repræsentationsret jf. vedtægternes punkt 4.10.
Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af VP Securities A/S
fastsatte bestemmelser.
Selskabets Præferenceaktier har efter vedtægternes § 2.11 fortrinsret til
provenu ved udlodning fra Selskabet som følge af (a) en nedsættelse
af aktiekapital (med udlodning til aktionærerne), (b) eventuelt
udbytte og/eller (c) selskabets likvidation, det vil sige sådanne
udbetalinger skal først og fremmest foretages til indehaverne af
præferenceaktier. Præferenceretten skal dog ikke overstige et beløb
svarene til aktiernes nominelle værdi med en årlig kumulativ
forrentning på 8 procent.
Copenhagen Capitals Stamaktier er ikke tillagt særlige indløsningseller konverteringsrettigheder eller andre øvrige særlige rettigheder.
Copenhagen Capitals Præferenceaktier kan af Selskabet kræves
indløst jf. vedtægterne § 2.11.
Selskabets fem Større Aktionærer, har indgået aftale om, at de vil
stemme for en ændring af Selskabets vedtægter, hvorved indehaverne
af Præferenceaktier, hvis ikke deres Præferenceaktier er indløst den 1.
januar 2025, får mulighed for at ombytte dem til stamaktier i
forholdet 1:1. Dette tilsagn bortfalder dog, hvis ikke en af de fem
Større Aktionærer har fremsat et sådant forslag senest 1. januar 2020.

C.5

C.6

Indskrænkninger
i aktiernes
omsættelighed

Alle Aktier er frit omsættelige omsætningspapirer i henhold til
vedtægternes § 2.3 og dansk ret. Der gælder ingen indskrænkninger i
kapitalandelens omsættelighed.

Notering

I alt søges 7.025.000 stk. Stamaktier og op til 27.166.666 stk.
Præferenceaktier optaget til handel og officiel notering på Nasdaq
Copenhagen. Alle Præferenceaktier optages til handel og notering på
som en ny aktieklasse betinget af, at Nasdaq vurderer, at
afslutning af udbuddene.

C.7

Udbyttepolitik

Bestyrelsen har vedtaget en politik, hvorefter udbyttebetaling enten
kan finde sted i from af traditionel udlodning eller i form af
tilbagekøb af selskabets aktier. Det tilstræbes løbende at kunne
udlodde udbytte til præferenceaktierne svarende til den
vedtægtsbestemte udbytte procentsats. Udlodning og tilbagekøb
fastsættes altid med udgangspunkt i selskabets resultater og skal ske
under hensyntagen til selskabets kapitalstruktur, likviditetssituation
og planer om investeringer.
Præferenceaktierne forventes at modtage 0,08 kr. pro anno svarende
til 8% af nominel værdi.
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AFSNIT D

RISICI

Risici forbundet med det markeder, hvor Copenhagen Capital har sin
aktivitet, herunder risici forbundet med:
 Makroøkonomiske forhold herunder renteudviklingen
 Skatte-, moms- og afgiftslovgivning
 Lejelovgivningen
 Katastrofer og ulykker

D.1

D.3
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Risici forbundet
med udstederen

Risici forbundet
med
værdipapirerne

Risici forbundet med forretningsaktiviteterne, herunder risici
forbundet med:
 Regnskabsmæssige opgørelse af den aktuelle dagsværdi for
Copenhagen Capitals ejendomme
 Markedsforholdene for bolig- og erhvervslejemål i
Københavnsområdet
 Tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
 Selskabets vækst
 Ledelsen og nøglemedarbejdere
 IT
 Selskabets anvendte værdiansættelsesmodel
 Debitorer og andre modparter samt likvide beholdninger og
soliditetskrav
 Retssager
Risici forbundet med Aktierne og Udbuddet, herunder risici
forbundet med:
 Markedet for Tegningsretterne og Aktierne kan vise sig at
tilbyde begrænset likviditet
 At Nasdaq
U
ikke er opfyldt efter afslutning af
udbuddene. Dette medfører at Udbuddet gennemføres men
ingen af Præferenceaktierne optages til handel
 Markedskursen på Copenhagen Capitals aktier kan være
meget svingede
 At Udbuddet ikke gennemføres
 Tegningsretter, der ikke udnyttes inden udløbet af
Tegningsperioden, vil bortfalde uden adgang til
kompensation
 Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, vil blive
udvandet, og udvandingen kan være væsentlig
 At Tegningsretter ikke kan erhverves og/eller udnyttes af
Aktionærer i jurisdiktioner uden for Danmark
 Der er ingen garanti for, at der udbetales udbytte på
Præferenceaktier eller Stamaktier
 Selskabet kan beslutte at indløse Præferenceaktierne
 Yderligere risici, der berører investorer uden for Danmark
 Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici

AFSNIT E

E.1

E.2a

Provenu og
udgifter ved
Udbuddet

Årsag til
udbydelsen og
anvendelse of
provenu

UDBUD

Bruttoprovenuet ved Udbuddet er på ca. 21,8 mio. kr. De estimerede
udgifter ved Udbuddet anslås til at være ca. 1,5 mio. kr., hvorved
nettoprovenuet er på ca. 20,3 mio. kr.
Investorer pålægges ikke udgifter af Udsteder i forbindelse med
Udbuddet.
Nettoprovenuet på ca. 20,3 mio. kr. skal anvendes til udvidelse af
ejendomsporteføljen samt til finansiering af udvikling af nuværende
ejendomme
Der udbydes 18.166.666 stk. Nye Præferenceaktier aktier som en
fortegningsemission for eksisterende aktionærer.
Følgende aktier søges optaget til handel:
7.025.000 stk. Stamaktier, som er udstedt i midlertidig ISIN
DK0060759249
9.000.000 stk.
DK0060732980

E.3

Vilkår og
betingelser for
Udbuddet

Præferenceaktier,

som

er

udstedt

i

ISIN

18.166.666 stk. Udbud af en fortegningsemission for Selskabets
eksisterende aktionærer med Nye Præferenceaktier (midlertidig ISIN
DK0060796522).
I alt søges optaget op til 34.191.666 stk. Aktier til handel og officiel
notering.
Alle Præferenceaktier, både de 9.000.000 stk. allerede udstedte samt
op til 18.166.666 stk. i Udbuddet, optages til handel og notering som
en ny aktieklasse betinget af, at Nasdaq vurderer, at likviditetskravene
udbuddene. Hvis Nasdaq vurderer, at
ikke er opfyldt efter afslutning af udbuddene og
derfor ikke optager Præferenceaktierne til handel og notering, vil
Præferenceaktierne stadig blive udstedt men være ikke-noteret.
Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder

13

Dato
30. maj 2017
2. juni 2017
2. juni 2017
6. juni 2017

Begivenhed
Prospekt offentliggøres på Nasdaq Copenhagen og hjemmeside
Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inklusive tegningsretter. (45.500.000
stk. Stamaktier og 9.000.000 stk. Præferenceaktier)
7.025.000 stk. Stamaktier, der pt. findes i midlertidig ISIN DK0060759249 optages til
handel på NASDAQ Copenhagen i ISIN for eksisterende Stamaktier
DK0060093607.
Sammenlægning af midlertidig ISIN DK0060759249 med den eksisterende ISIN
DK0060093607 i VP Securities

6. juni 2017

Første dag for handel med eksisterende Præferenceaktier, eksklusive tegningsretter

6. juni 2017

Handelsperioden for tegningsretter begynder kl. 9.00 dansk tid

7. juni 2017

Tegningsretter tildeles aktionærer på VP på baggrund af beholdninger registreret kl.
17:59 (dansk tid)

8. juni 2017

Tegningsperiode for Nye Præferenceaktier begynder kl. 9.00 dansk tid

19. juni 2017

Handelsperioden for tegningsretter slutter kl.17.00 dansk tid

21. juni 2017

Tegningsperioden for Nye Præferenceaktier slutter

26. juni 2017

Allokering af Resterende Præferenceaktier kl. 12.00 dansk tid

27. juni 2017

Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske fire bankdage efter
tegningsperiodens udløb

29. juni 2017

Betaling for Resterende Præferenceaktier

29. juni 2017
30. juni 2017
3. juli 2017
4. juli 2017

Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis de Nye Præferenceaktier, der tegnes,
udstedes af Selskabet efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen
Forventet registrering af Nye Præferenceaktier i Erhvervsstyrelsen sendes til Nasdaq
Copenhagen senest kl. 10.00
Under forudsætning af Nasdaq´s godkendelse optages Præferenceaktierne til handel
og notering under ISIN DK0060732980.
Sammenlægning i VP af Nye Præferenceaktier og Eksisterende Præferenceaktier

1

Det mindste antal Udbudte Aktier, en indehaver af Tegningsretter
kan tegne, vil være én (1) Udbudt Aktie, hvilket kræver udnyttelse af
tre (3) Tegningsretter og betaling af Udbudskursen. Der er ingen
maksimumsgrænse for det antal Udbudte Aktier, en indehaver af
Tegningsretter kan tegne. Antallet er dog begrænset af det antal
Udbudte aktier, der kan tegnes ved udnyttelse af de Tegningsretter,
der indehaves eller erhvervs, samt af antallet af Resterende Aktier.
Instrukser om udnyttelse af Tegningsretter er uigenkaldelige. Ved
udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale 1,20 kr. pr.
Udbudte Aktie, der tegnes.
Selskabets fem Større Aktionærer, har overfor Selskabet givet
bindende tilsagn om, at udnytte deres Tegningsretter til de Nye
Præferenceaktier samt hver i samme indbyrdes forhold at tegne en
forholdsmæssig andel af de Nye Præferenceaktier som ikke måtte
bliver tegnet ved udnyttelse af de øvrige aktionærer Tegningsretter,
hvorfor de nævnte større aktionærer har givet tilsagn om tegning af
samtlige de Nye Præferenceaktier.
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Copenhagen Capital identificerer de ejendomme som selskabet
investerer i via trykte medier, internettet, ejendomsmæglere, andre
markedsdeltagere samt øvrigt professionelt netværk. I alle tilfælde
indgås aftaler på markedsvilkår, hvilket f.eks. sikres ved, at der i
forbindelse med handelens indgåelse indhentes uvildig vurdering af
ejendommen via Sadolin & Albæk eller en anden anerkendt valuar.
Ledelsen er særligt opmærksomme på eventuelle interessekonflikter.
I tilfælde hvor der indgår udstedelse af aktier til delvis finansiering af
ejendomskøb vil der som hidtil blive offentliggjort informationer om
udstedelsens nærmere vilkår.

E.4

Interessekonflikter

Rialto Advokater hvor Henrik Oehlenschlæger er advokat og
medindehaver udfører juridiske opgaver for Selskabet Det er
Selskabets opfattelse, at de udførte opgaver er indgået på
markedsvilkår.
Det skal oplyses, at ejendomsspecialist Christian Lønberg og hans
hustru Janne Ahlgren Lønberg er direktører i Life Group ApS, som
er blandt Selskabets største kunder. Life Group ApS er ejet af
Asminderød Finans ApS, som ligeledes er storaktionær i
Copenhagen Capital (10-15%). Det er Selskabets opfattelse, at
kontrakterne mellem Life Group ApS og Copenhagen Capital er
indgået på markedsvilkår.
Udover førnævnte
interessekonflikter.

E.5

Udsteder og
fastfrysningsaftaler

findes

der

ikke

andre

tilstedeværende

Udsteder er Copenhagen Capital A/S. Selskabet har ikke indgået
fastfrysningsaftaler i forbindelse med Udbuddet.
For Eksisterende Aktionærer, der helt eller delvist ikke udnytter de
tildelte Tegningsretter, vil den Eksisterende Aktionærs ejerandel
kunne blive udvandet med op til 25,00 % som følge af Udbuddet.
Nedenstående tabel viser udvandingen i forhold til Udstedelsen

E.6

Udvanding

E.7

Gebyrer

Ikke relevant. Investorerne pålægges ikke udgifter af Udsteder i
forbindelse med Fortegningsemissionen.
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RISIKOFAKTORER
Enhver investering i Tegningsretter og Aktier, herunder de Udbudte Aktier, indebærer en betydelig risiko.
Tegningsretterne og Aktierne er investeringsprodukter
Erhvervs- og Vækstministeriets bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter
investor kan tabe det investerede beløb helt eller delvist, men at produkttypen i henhold til
risikomærkningskategorien ikke er vanskelig at gennemskue.
De beskrevne risikofaktorer vurderes som væsentlige og bør sammen med de øvrige oplysninger i dette
Prospekt overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning. De nævnte forhold er
væsentlige for vurderingen af en mulig investering i Tegningsretter og Aktier i Copenhagen Capital, men
er ikke udtømmende. Investorer anbefales at konsultere relevante rådgivere inden en investering i Aktier
og Tegningsretter. Investering i aktier er udelukkede passende for investorer, der har en betydelig erfaring
med og viden om de finansielle forhold, der har relevans i forhold til en fyldestgørende vurdering og
analyse af de pågældende aktier, og som er i stand til at bære de økonomiske risici, der er forbundet med
investering i aktier.
Hvis nogen af de nedenstående risici indtræffer, kan det påvirke Selskabets resultat, økonomiske stilling og
aktiekurs negativt. Andre risici, som Ledelsen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i
øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets drift
og udvikling. I yderste konsekvens kan en udmøntning af en eller flere risikofaktorer føre til, at
Copenhagen Capital erklæres konkurs, og at investorerne således vil tabe deres investering. Det er ikke
muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver risikofaktor kan materialisere sig i
større eller mindre omfang og have uforudsete konsekvenser med tab til følge.
Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Copenhagen
Capitals faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i disse fremadrettede udsagn som
følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til de risici, som Selskabet er udsat for, og som er
beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt.
Til Selskabets aktivitet er knyttet en række risikofaktorer, hvoraf de væsentligste kan opdeles i følgende
kategorier:




Risici forbundet med det markeder, hvor Copenhagen Capital har sin aktivitet
Risici forbundet med forretningsaktiviteterne
Risici forbundet med Aktierne og Udbuddet

Kategorierne og de risikofaktorer, der beskrives, er ikke anført i prioriteret rækkefølge, efter betydning eller
sandsynlighed.

Risici forbundet med de markeder, hvor Copenhagen Capital har sin aktivitet
Makroøkonomiske forhold
Udviklingen i renteniveau, rentekurve, og renteforventninger har stor betydning for ejendomsselskaber.
Finansieringsomkostninger er den største enkelte omkostning for Copenhagen Capital. Copenhagen
Capital tilstræber at reducere renterisikoen ved optagelse af lån med høj varighed (en stor andel
fastforrentede lån). Varige ændringer i renten vil påvirke ejendomsporteføljens dagsværdi, da
markedsdeltagernes krav til afkastprocenten ved investering i fast ejendom vil afhænge af alternative
placeringsmuligheder. Dette kan påvirke Copenhagen Capitals finansielle stilling både negativt og positivt
afhængigt af rentebevægelsens retning, styrke samt varighed.
Priserne for investeringsejendomme i Region Hovedstaden er steget markant de senere år. Det forventes,
at investeringsejendomme i Region Hovedstaden vil fortsætte denne udvikling de kommende år grundet
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den voksende urbanisering i København kombineret med den fortsat meget lave rente. En stigende pris
for investeringsejendomme i Region Hovedstaden kan være ensbetydende med en større investering for
Copenhagen Capital, når ejendomme erhverves. Derfor kan en stigning på priser af ejendomme i Region
Hovedstaden gøre det sværere for Copenhagen Capitals at finde attraktive ejendomme til at udvide
porteføljen og opnå de opstillede strategiske mål.
Udviklingen af nybyggeri samt omkostningerne ved nybyggeri påvirker prisen på ejendomme. som
Copenhagen Capital kan erhverve med henblik på drift. Omfanget af nybyggeri har været på samme
niveau, som det var i år 2000, mens byggeomkostningerne er steget markant gennem perioden.
Udviklingen i betyder, at grundet omkostnings forøgelsen kan Copenhagen Capital være nødsaget til at
betale en højere pris på nybyggeri og istandsættelser, hvilket kan påvirke Copenhagen Capitals fremtidige
udvikling, regnskabsmæssige resultater, pengestrømme og finansielle stilling negativt.
En bolig boble eller anden makroøkonomisk aktivitet, som vil føre til faldende ejendomspriser, vil betyde,
at dagsværdien af aktiverne på Selskabets balance vil blive reduceret. Selskabets primære aktivitet er driften
af ejendomme og ændringer i ejendomspriserne har derfor ikke betydning for likviditet eller resultat før
kurs- og værdiregulering. En reduceret dagsværdi af ejendommene vil påvirke Copenhagen Capitals
fremtidige udvikling, regnskabsmæssige resultater og finansielle stilling negativt.
Risici forbundet med skatte-, moms- og afgiftslovgivning
Ændringer i skatte-, moms- og afgiftslovgivningen, herunder myndighedernes og domstolenes fortolkning
heraf, kan få væsentlig indvirkning på Copenhagen Capitals fremtidige udvikling, regnskabsmæssige
resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Eksempelvis kan det nævnes, at ændringer i muligheden for at fremføre skattemæssige underskud til
modregning i senere overskud vil påvirke Selskabets fremtidige udvikling, regnskabsmæssige resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med lejelovgivningen
Fremtidige juridiske eller lovmæssige ændringer, særligt indenfor lejelovgivningen, kan få stor indvirkning
på Selskabets regnskabsmæssige resultater, fremtidige udvikling, pengestrømme og finansielle stilling.
Særligt ændringer i praksis eller lovgivning omkring omkostningsbestemt leje og markedsleje vil påvirke
Copenhagen Capital markant. De nuværende omkostningsbestemte lejemål udlejes i overensstemmelse
med lejelovgivningen under markedslejen og forbedrede lejemål er stadig under den frie markedsleje.
Ændringer i huslejenævnenes praksis eller ændringer i BRL §5 stk. 1 og §5 stk. 2 vil have stor betydning
for de fremtidige lejeindtægter i selskabets boliglejemål.
Katastrofer og andre ulykker
Såfremt forskellige katastrofer eller andre ulykker, herunder terrorhandling, brand, oversvømmelse samt en
række andre begivenheder, indtræffer mod Selskabets Ejendomme kan det få væsentlig negativ indvirkning
på indtjening og omkostninger, omdømme, regnskabsmæssige resultater, fremtidige udvikling,
pengestrømme og finansielle stilling.

Risici forbundet med forretningsaktiviteterne
Risici forbundet med den regnskabsmæssige opgørelse af den aktuelle dagsværdi for Copenhagen Capitals
ejendomme
Copenhagen Capital skal i henhold til IAS 40 regnskabsmæssigt værdiansætte ejendomme til aktuel
dagsværdi, og eventuelle værdireguleringer skal føres over resultatopgørelsen. Såfremt de samlede
værdireguleringer er negative, påvirker det Copenhagen Capitals regnskabsmæssige resultater samt
finansielle stilling negativt.
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Den regnskabsmæssige værdi af ejendommene påvirkes primært af Copenhagen Capitals afkastkrav til de
enkelte ejendomme. Ledelsen fastsætter løbende afkastkravet til de enkelte ejendomme blandt andet ud fra





udviklingen i markedsforholdene for den pågældende ejendomstype,
udviklingen i det generelle renteniveau,
erfaringer med årets køb og salg, samt
ændringer i den enkelte ejendoms forhold.

Følsomheden ved ændringer i Copenhagen Capitals afkastkrav er belyst i tabellen nedenfor:
Ejendomsporteføljen ændringer af Exit Yield
Ændring i Exit Yield

%

-0,75%

-0,50%

-0,25%

-

0,25%

0,50%

0,75%

Exit Yield

%

3,79%

4,04%

4,29%

4,54%

4,79%

5,04%

5,29%

Ændring i dagsværdi

Mio. kr.

39,7

24,8

11,7

-

-10,0

-19,2

-27,5

Dagsværdi

Mio. kr.

271,1

256,1

243,1

229,0

221,4

212,2

203,9

T. Kr.

24,6

23,2

21,9

20,6

19,9

19,1

18,3

Dagsværdi pr. m2

Risici forbundet med markedsforhold for bolig- og erhvervslejemål i Københavnsområdet
Copenhagen Capital vil primært erhverve og drive ejendomme, hvor der søges tilsikret et stabilt positivt
afkast under hensyntagen til udviklingen i markedsforholdene samt Ledelsens vurdering af risici og
afkastpotentiale. Der er risiko for, at markedsforholdene ikke udvikler sig, som Ledelsen har forventet, og
at der derfor ikke opnås de forventede afkast. Der er ydermere risiko for, at Selskabet realiserer tab på de
foretagne investeringer, og disse tab kan være væsentlige for Selskabet.
En faldende efterspørgsel på bolig- og erhvervslejemål i Hovedstadsområdet kan medføre, at Selskabet
ikke lever op til de budgetterede udlejningsprocenter til den budgetterede pris, hvilket kan få væsentlig
negativ indvirkning på indtjening og omkostninger, fremtidige udvikling, regnskabsmæssige resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft
Copenhagen Capital er afhængig af at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft til at udvikle selskabet.
Ledelsen vurderer løbende behovet for ressourcer og prøver at tiltrække de nødvendige ressourcer. Der
kan ikke gives sikkerhed for, at Selskabet i tilstrækkeligt omfang kan fastholde og tiltrække de nødvendige
menneskelige ressourcer, der er behov for til at udvikle Selskabet til et tilfredsstillende niveau. Såfremt
dette ikke er muligt. kan det få væsentlig negativ indvirkning på selskabets fremtidige udvikling,
regnskabsmæssige resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Risici i forbindelse med selskabets vækst
Copenhagen Capital er vokset markant på væsentlige regnskabsrelaterede nøgletal over de seneste 3 år, og
denne udvikling forventes at fortsætte. En større organisation øger kompleksiteten, hvorfor der stilles
større krav til koordinering og løbende udbygning af administration og stabsfunktioner. Ledelsen i
Copenhagen Capital arbejder for at imødekommen væksten gennem en løbende tilpasning af
virksomheden. Der er således f.eks. risiko for, at omkostningerne vokser, uden at indtjeningen følger med,
at renten ændrer sig væsentligt i perioden fra ejendommenes købstidspunkt til lånoptagelsen effektueres
eller at der købes for dyre ejendomme.
Risici forbundet med Ledelsen og Nøglemedarbejdere
Copenhagen Capital er afhængig af den til enhver tid valgte Ledelse og de til enhver tid valgte
Nøglemedarbejderes evne til at gennemføre den planlagte strategi og dermed udnytte Selskabets
potentiale. På trods af at det er Ledelsens vurdering, at Selskabet med den nuværende Direktion og de
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nuværende Nøglemedarbejdere har et godt fundament for at eksekvere Selskabets strategi, kan der ikke
gives sikkerhed for, at Direktionen og Nøglemedarbejderne kan udfylde deres funktion og levere gode
resultater, videreudvikle og implementere Copenhagen Capitals strategi og lede Selskabets aktiviteter og de
pågældendes funktionsområder på tilfredsstillede vis, hvilket kan påvirke Selskabets virksomhed,
driftsresultat og finansielle stilling negativt.
Risici forbundet med IT
Copenhagen Capital er afhængig af IT i den daglige administration og kommunikation. Hvis der skulle
forekomme et længerevarende og/eller omfattende IT-nedbrud, kan det påvirke Selskabets aktiviteter
negativt. På trods af at Copenhagen Capital søger at reducere risikoen ved IT-nedbrud ved jævnlig backup
af relevante data, kan der ikke gives sikkerhed for, at IT-nedbrud ikke vil kunne have en negativ
indvirkning på Selskabets regnskabsmæssige resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med Selskabets anvendte værdiansættelsesmodel
Såfremt der på andre tidspunkter er indikationer for, at der kan være behov for en op- eller nedskrivning
af Selskabets aktiver, udarbejdes der en værdiansættelse og/eller vurderingsrapport. Værdiansættelserne
verificeres af eksterne valuarvurderinger efter en turnusordning hvor mindst 1/3 af selskabets ejendomme
årligt udvælges i samråd med revisor.
Værdiansættelsesmetoden er afkastbasseret, som tager udgangspunkt i DCF-modellen. Metoden er derfor
afhængig af variabler, som korrelerer med Bestyrelsens og Ledelsens evne til at eksekvere den fremlagte
strategi. Diskonteringsfaktoren i modellen tager udgangspunkt i den risikoeksponering, Ledelsen vurderer
Selskabets aktiver hører under, hvorfor selv en lille ændring i den risikofrie rente eller i de øvrige
markedsafkastkrav kan give store udsving i værdiansættelsen af Selskabets aktiver. En stigning i
renteniveauet vil isoleret set føre til et øget afkastkrav og dermed resultere i et nedskrivningsbehov på
Selskabets anlægsaktiver, hvilket vil kunne få betydelig negativ indvirkning på Selskabets fremtidige
udvikling, regnskabsmæssige resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med tab på debitorer eller andre modparter samt likvide beholdninger og soliditetskrav
Copenhagen Capitals kreditrisici knytter sig dels til debitorer og dels til likvide beholdninger og soliditet.
For at sikre sig mod betydelige tab på debitorer har Selskabet i sin strategiplan af 2014-2018 opstillet et
krav om, at ingen enkelt lejers betaling må udgøre mere end 5 % af de forventede lejeindtægter ved en
balance på 500 mio. kr. Ydermere skal Bestyrelsen omgående orienteres, såfremt de samlede lejerestancer
overskrider 0,5 mio. kr., i så fald skal der skal udarbejdes en handlingsplan. Såfremt Selskabet ikke lever op
til dette krav, kan det have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets fremtidige udvikling,
regnskabsmæssige resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Selskabet har opstillet et internt krav for likviditetsreserverne, som indebærer, at hver enkelt ejendom skal
kunne bære sin egen drift og finansieringsomkostninger indenfor det første år efter købet, hvorfor
ejendomme med lavt driftsafkast kræver et større egenkapitalindskud. Derudover skal Copenhagen
Capital til enhver tid råde over et passende beredskab af likvider eller let omsættelige værdipapirer.
Såfremt likviditetsberedskabet ekstraordinært falder under 1,0 mio. kr. i forbindelse med køb af
ejendomme, skal der foreligge en underbygget plan for, hvordan kapitalberedskabet retableres indenfor 6
måneder. Ydermere har Selskabet et krav om, at der på driftskonti i de enkelte ejendomsselskabet samlet
til enhver tid indestår 1,0 mio. kr., således, at udsving i den almindelige ejendomsdrifts likviditetsflow ikke
giver overtræk på driftskonti. Såfremt Selskabet ikke overholder disse likviditetsmål, kan det have en
væsentlig negativ indvirkning på Selskabets fremtidige udvikling, regnskabsmæssige resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.
Selskabet har i den vedtagne strategiplan et soliditetsmål, som foreskriver, at koncernens soliditet ikke må
komme under 25 %. Det forventes, at finansielle partnere vil have en klar holdning til opretholdelse af en
god soliditet. Da der påhviler en væsentlig udskudt skat ved realisation af flere af Koncernens ejendomme
til markedsværdier, forventes belåningsgranden af ejendomsporteføljen reelt at blive højst 70 %. For at
sikre at soliditetsmålene overholdes til enhver tid, vil Selskabet indhente yderligere aktiekapital i relevant
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omfang. Såfremt soliditetskravet ikke overholdes, og/eller det ikke er muligt at indhente yderligere
aktiekapital, kan de have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets fremtidige udvikling,
regnskabsmæssige resultater, pengestrømme og finansielle stilling.
Risici forbundet med retssager
Der kan ikke gives sikkerhed for, at Copenhagen Capital ikke fremadrettet kan blive part i væsentlige retsog voldgiftssager samt sager ved administrative myndigheder, hvor der eksempelvis kan ifalde Selskabets
erstatningsansvar eller andre sanktioner. Såfremt disse sager måtte få et negativt udfald for Selskabet, kan
de få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets fremtidige udvikling, regnskabsmæssige resultater,
pengestrømme og finansielle stilling.

Risici forbundet med Aktierne og Udbuddet
Markedet for Tegningsretterne og Aktierne kan vise sig at tilbyde begrænset likviditet
Tegningsretterne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen i
perioden fra den 6. juni til den 19. juni 2017. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der vil opstå et marked
for Tegningsretterne, og såfremt dette marked opstår, kan Tegningsretterne være udsat for store udsving i
kursen med heraf følgende tabsrisiko for investorerne. Investor skal være opmærksom på, at selvom
Tegningsretten er optaget til handel og notering på Nasdaq, er der en risiko for, at Nasdaq efter
opfyldt for Præferenceaktierne, der derfor ikke optages til handel og notering på Nasdaq.
Efter indbetaling af Udbudskursen vil de Udbudte Aktier blive udstedt som midlertidige aktiebeviser til
investorernes depot i VP. De midlertidige aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på
Nasdaq Copenhagen.
Markedet for Copenhagen Capitals Stamaktier har i perioder været præget af begrænset likviditet og heraf
følgende periodevis, ineffektiv prisdannelse. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der i fremtiden vil opstå et
mere likvidt marked for Aktierne, herunder de Udbudte Aktier, eller at prisdannelsen på markedet vil
være effektiv. Dette gælder for de Stamaktier, der allerede er optaget til handel men også for
Præferenceaktierne, såfremt Nasdaq beslutter at optage disse til handel og notering.
Der er en risiko for, at Nasdaq
ikke er
opfyldt efter afslutning af udbuddene. Ifølge Nasdaqs regler skal der være et tilstrækkeligt bud og udbud af
aktierne, for at en pålidelig kursdannelse kan finde sted. Der skal være en passende spredning på 25 % af
aktierne til offentligheden, og Udsteder skal have et passende antal aktionærer. I denne sammenhæng
e end 10 % af Udsteders aktier
eller stemmerettigheder.
Dette vil i givet fald medføre, at Udbuddet gennemføres, og Præferenceaktierne udstedes, men ingen af
Præferenceaktierne vil blive optaget til handel og notering. For investor betyder det, at der er en risiko for,
at Præferenceaktien vil være unoteret. Dette vil sandsynligvis gøre det kompliceret og omkostningsfuldt for
investorer at omsætte deres Præferenceaktier, hvilket kan medfører til tab for investorerne.
Markedskursen på Copenhagen Capitals Stam- og Præferenceaktier kan være meget svingende
Markedskursen på Stamaktierne i Copenhagen Capital har historisk vist store udsving, og det kan ikke
udelukkes, at kursen på både Copenhagen Capitals Stam- og Præferenceaktier, som følge af en række
faktorer, kan udvise betydelige udsving fremadrettet.
Sådanne faktorer kan omfatte ændringer i markedsforholdene generelt samt specifikt for selskaber, hvis
aktiviteter omfatter erhvervelse og drift af ejendomme, eller forventninger om sådanne ændringer, udsving
i Copenhagen Capitals resultater, resultat af ejendomspriser, lejeforhold, udvikling i regulatoriske forhold,
udskiftning af Ledelsen, Nøglemedarbejdere, kvartalsvise driftsresultater, udsving i kurser og omsætning
på aktiemarkedet, ændringer i ejerstrukturen, negativ medieomtale, ændringer i finansanalytikeres
økonomiske estimater eller anbefalinger af Copenhagen Capital og Selskabets aktier, investorernes syn på
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Selskabet, fremtidig udstedelse af aktier eller andre værdipapirer, meddelelser fra Copenhagen Capital eller
Copenhagen Capitals konkurrenter om nye tjenesteydelser eller tiltag, opkøb eller joint ventures samt
Nogle eller mange af disse forhold kan være uden for Copenhagen Capitals kontrol og er ikke
nødvendigvis forbundet med Copenhagen Capitals virksomhed, drift eller fremtidsudsigter. Endvidere har
der på aktiemarkedet historisk set været kraftige kursudsving, som ikke nødvendigvis er knyttet til, eller
som kan være uforholdsmæssigt store i forhold til, de pågældende selskabers driftsresultater. Sådanne
generelle faktorer kan få negativ indvirkning på Aktiernes markedskurs, uanset Copenhagen Capitals
driftsresultater, hvilket vil kunne påvirke investorerne negativt.
Særlige risici ved Præferenceaktier
Udbetaling af udbytte på Præferenceaktier forudsætter, at Selskabets resultater og finansielle stilling
tillader udbetaling af udbytte. Det forudsætter videre, at Selskabet vedtager at udbetale udbytte. Der er
altså ingen garanti for, at der udbetales udbytte på Præferenceaktierne.
Bestyrelsen kan træffe beslutning om indløsning af Præferenceaktierne, jf. Vedtægternes § 2.11. Der er
således ingen garanti for, at indehavere af Præferenceaktier kan beholde dem i den tidsperiode, de måtte
have forventet på tidspunktet for investeringen.
Såfremt
afslutningen af udbuddene, kan dette medføre, at Præferenceaktierne ikke optages til handel. Dette vil
gøre det vanskeligt og omkostningsfuldt for aktionærer at købe og sælge aktierne, ligesom der ikke vil blive
stillet daglig kurs.
Risiko for, at Udbuddet ikke gennemføres
Udbuddet er betinget af, at der ikke inden registrering af Udbuddet indtræffer begivenheder, der efter
Ledelses skøn vil gøre gennemførelsen af Udbuddet uforsvarligt. Sådanne begivenheder involverer force
majeure og væsentlige ændringer i Selskabets økonomiske forhold.
Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, accepteres ingen af de afgivne tegninger af Udbudte Aktier, og der
udstedes ingen Udbudte Aktier. Handler med Udbudte Aktier foretaget forud for
tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Tegningsbeløbet for Udbudte Aktier vil blive
refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende institut) til den sidst
registrerede ejer af de Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Det betyder, at investorer, der har
erhvervet Udbudte Aktier, vil kunne lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og
tegningsbeløbet for de Udbudte Aktier med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.
Såfremt Udbuddet ikke gennemføres, vil alle udnyttelser af Tegningsretter blive annulleret, og
tegningsbeløbet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger til eget kontoførende institut) vil
blive tilbagebetalt til den sidst registrerede ejer af Udbudte Aktier på tilbagekaldelsestidspunktet. Handler
med Tegningsretter forud for tilbagekaldelsestidspunktet vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at
investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne
med tillæg af eventuelle transaktionsomkostninger.
Tegningsretter, der ikke udnyttes inden udløbet af Tegningsperioden, vil bortfalde uden adgang til
kompensation
Efter Tegningsperiodens udløb bortfalder retten til tegning af Udbudte Aktier, og uudnyttede
Tegningsretter er derefter ugyldige og uden værdi, uden at indehaveren vil være berettiget til
kompensation. Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Udbudte Aktier, skal gøre det gennem
eget kontoførende institut eller anden finansiel formidler i overensstemmelse med disses regler.
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Aktionærer, som ikke udnytter deres Tegningsretter, vil blive udvandet, og udvandingen kan være
væsentlig
Eksisterende Aktionærer, der ikke udnytter Tegningsretter til tegning af Udbudte Aktier, vil få udvandet
deres ejerandel efter gennemførelsen af Udbuddet og endelig udstedelse af de Udbudte Aktier. Denne
udvanding kan være væsentlig. Der henvises til afsnittet
. Selv om Eksisterende Aktionærer
måtte have solgt deres Tegningsretter, vil den betaling, som de modtager derfor, muligvis ikke være
tilstrækkelig til at udligne denne udvanding.
Risiko for, at Tegningsretter ikke kan erhverves og/eller udnyttes af Aktionærer i jurisdiktioner uden for
Danmark
Investorer hjemmehørende i jurisdiktioner uden for Danmark, eksempelvis i USA, Canada, Australien og
Japan, kan muligvis ikke erhverve og/eller udnytte deres Tegningsretter til at tegne værdipapirer på
baggrund af deres aktiebesiddelser i Copenhagen Capital, medmindre Tegningsretterne og/eller de
Udbudte Aktier eller eventuelle rettigheder eller andre værdipapirer, der udbydes, er registreret hos de
relevante myndigheder i de pågældende jurisdiktioner, eller udnyttelsen sker i henhold til en undtagelse
fra kravet om registrering. Copenhagen Capital har ingen forpligtelse til og har ikke til hensigt at indlevere
en registreringserklæring i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark vedrørende Tegningsretterne eller
de Udbudte Aktier og afgiver ikke nogen erklæring vedrørende muligheden for at opnå dispensation fra
registreringskravet i henhold til lovgivningen i andre jurisdiktioner uden for Danmark vedrørende sådanne
rettigheder i fremtiden.
Yderligere risici, der berører investorer uden for Danmark
Copenhagen Capital er et aktieselskab registreret i henhold til dansk lov, hvilket kan gøre det vanskeligt
eller umuligt for Eksisterende Aktionærer bosiddende eller hjemmehørende uden for Danmark at udnytte
eller håndhæve visse rettigheder. De rettigheder, der gælder for Copenhagen Capitals Eksisterende
Aktionærer, er underlagt dansk lovgivning og Selskabets vedtægter. Disse rettigheder kan afvige fra de
rettigheder, Ak
Capital uden for Danmark eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme mod Copenhagen
Capital, der er afsagt på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. Endvidere
kan Aktionærer uden for Danmark muligvis ikke udnytte deres stemmeret.
Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici
Aktierne er udstedt og handles i danske kroner. Hvis værdien af danske kroner falder i forhold til den
lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er baseret, vil værdien af Aktierne i
Copenhagen Capital falde opgjort i den lokale valuta.
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GENERELLE OPLYSNINGER
Vigtige oplysninger om dette Prospekt
Prospektet er udarbejdet med henblik på at foretage en Fortegningsemission samt at optage de Nye Aktier
til handel på Nasdaq Copenhagen i henhold til danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr. 1530
Kommissionens forordninger (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer
(Aktieregistreringsdokument), bilag III
(Værdipapirnote) og bilag II (proforma regnskabsoplysninger), samt Finanstilsynets bekendtgørelse nr.
1229 7. juni 2016 om prospekter ved offentlige udbud over 5.000.000 euro med efterfølgende ændringer
Investorer bør alene henholde sig til oplysningerne i dette Prospekt og
eventuelle prospekttillæg, som efter deres indhold enten supplerer eller ændrer oplysninger indeholdt i
Prospektet.
Salgsbegrænsninger
Fortegningsemissionen omfatter et udbud i Danmark og derudover privatplaceringer i visse andre
jurisdiktioner.
Udleveringen af Prospektet og Udbuddet kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov og/eller
omfattet af restriktioner, og Prospektet må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en
opfordring fra personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt
eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette
Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretterne eller købe eller tegne
Udbudte Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Selskabet
forudsætter, at personer, som kommer i besiddelse af Prospektet, gør sig bekendt med og overholder alle
sådanne begrænsninger, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i
forbindelse med Udbuddet. De enkelte investorer opfordres til gennem egne rådgivere at undersøge de
skattemæssige konsekvenser af at investere i de Udbuddet Aktier. Selskabet har ikke noget juridisk ansvar
for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en
Eksisterende Aktionær eller en potentiel køber af Tegningsretterne og/eller tegner af de Udbudte Aktier.
Der gælder endvidere overdragelses- og videresalgsbegrænsninger for Tegningsretterne og de Udbudte
Aktier i visse jurisdiktioner.
En potentiel køber eller tegner af
og bestemmelser i lande eller
Tegningsretter og/eller Udbudte
indhente samtykke, godkendelse
og/eller de Udbudte Aktier.

Tegningsretter og de Udbudte Aktier skal overholde alle gældende love
områder, hvor vedkommende køber, tegner, udbyder eller sælger
Aktier eller er i besiddelse af eller distribuerer Prospektet, og skal
eller tilladelse, som det måtte kræves for at erhverve Tegningsretter

Prospektet må ikke distribueres i eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktierne må ikke,
direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, og Tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes
eller på anden måde udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan
distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende
lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Copenhagen Capital skal modtage tilfredsstillende
dokumentation herfor. Hverken Prospektet, nogen annonce eller noget andet materiale vedr. Udbuddet
må distribueres eller offentliggøres i eller på anden måde gøres tilgængeligt, Tegningsretterne og de Nye
Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes eller sælges i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark,
medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i
henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Copenhagen Capital kan anmode om at
modtage tilfredsstillende dokumentation derfor. Som følge af restriktioner i henhold til gældende
lovgivning forventer Copenhagen Capital, at visse eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada,
Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne få Prospektet
distribueret eller udleveret og muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne og tegne de Udbudte
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Aktier. Copenhagen Capital foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person under nogen
omstændigheder, der kan være ulovlige.
Meddelelse til investorer i USA
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske
børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske
tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om
eller udtalt sig om Udbuddet eller om, hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring
om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA.
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til United
States Securities Excha
værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud og
salg af de Udbudte Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i U.S.
underlagt danske oplysningsforpligtelser, der afviger fra oplysningsforpligtelserne i henhold til amerikansk
ret. Regnskaber i dokumentet er udarbejdet i henhold til IFRS, som godkendt af EU, der muligvis ikke er
sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber.
Det kan være vanskeligt at håndhæve investorers rettigheder og krav i henhold til amerikanske føderale
værdipapirlove, da Selskabet er hjemmehørende i Danmark, og nogle eller alle Selskabets
Nøglemedarbejdere og medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen er hjemmehørende i Danmark. Det vil
muligvis ikke være muligt at anlægge sag mod Selskabets eller dets Nøglemedarbejdere eller Bestyrelsen
eller Direktionen ved en domstol uden for USA vedrørende overtrædelse af amerikanske værdipapirlove.
Det kan være vanskeligt at tvinge et ikke-amerikansk selskab og dets tilknyttede selskaber til at efterleve
afgørelser truffet af domstole i USA.
Meddelelse til investorer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde
I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har
bud af
Tegningsretter eller Udbudte Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden
offentliggørelse af et prospekt vedrørende Tegningsretter og de Udbudte Aktier, der er godkendt af den
kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en
anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante
Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato,
hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages et
udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til
enhver tid:
når et sådant udbud udelukkende er rettet til kvalificerede investorer, jf. Prospektdirektivets Artikel 2, stk.
1, litra e), eller til færre end 150 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer) under
forudsætning af forudgående skriftligt samtykke fra Copenhagen Capital, eller under alle andre
omstændigheder, der ikke fordrer, at Copenhagen Capital offentliggør et prospekt i henhold til Artikel 3 i
Prospektdirektivet.
rørende Tegningsretter og Udbudte Aktier i en Relevant Medlemsstat den
kommunikation, i enhver form og med ethvert middel af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for
Udbuddet af Tegningsretterne og de Udbudte Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning
om køb af Tegningsretterne eller køb eller tegning af de Udbudte Aktier, som denne måtte blive ændret i
den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet implementeres i den
pågældende Relevante Medlemsstat
ændret ved direktiv 2010/73/EU og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte
Relevante Medlemsstater.
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Meddelelse til investorer i Storbritannien
Dette Prospekt udleveres og
andre, til hvem det
lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(1)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne
tilgængelige for Relevante Personer, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne,
købe eller på anden måde erhverve sådanne Tegningsretter eller Udbudte Aktier vil kun blive indgået med
Relevante Personer. Enhver person, der ikke er en Relevant Person, må ikke handle ud fra eller i tillid til
dette Prospekt eller indholdet heraf.
Meddelelse til personer hjemmehørende i Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for
Danmark
Tegningsretterne og de Udbudte Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske
tilsynsmyndigheder, ligesom ingen myndigheder har afgivet nogen erklæring eller udtalelse om Udbuddet
eller om, hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Som følge af restriktioner i henhold til
gældende love og regler forventer Selskabet, at visse eller alle investorer hjemmehørende i Canada,
Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne tegne eller handle de
Udbudte Aktier eller udnytte Tegningsretter.
Tvangsfuldbyrdelse af domme
Copenhagen Capital er et aktieselskab indregistreret i Danmark. Alle medlemmerne af Bestyrelsen og
Direktionen er bosiddende i Danmark, og alle eller en væsentlig del af Selskabets og sådanne personers
aktiver befinder sig i Danmark. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning
uden for Danmark mod Selskabet eller disse personer eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet
domme, der er afsagt af domstole uden for Danmark på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner
uden for Danmark.
Fremadrettede udsagn
Dette Prospekt indeholder fremadrettede udsagn. Disse udsagn vedrører Ledelsens forventninger,
overbevisninger, intentioner eller strategier vedrørende fremtiden pr. Prospektdatoen. Udsagnene kan
identificeres ved brugen af ord som
Ledelsens nuværende synspunkter og antagelser med hensyn til fremtidige begivenheder og er dermed
behæftet med betydelige risici og usikkerheder. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan
afvige væsentligt fra, hvad der er angivet i disse udsagn. De fremadrettede udsagn gælder kun pr.
Prospektdatoen. Bortset fra eventuelle prospekttillæg, som Selskabet efter dansk ret er forpligtet til at
offentliggøre, agter Selskabet ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede
udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen.
Investorer bør omhyggeligt overveje de risikofaktorer, der er beskrevet i dette Prospekt, før der træffes en
investeringsbeslutning. Skulle en eller flere af disse risici realiseres, kan det få væsentlig negativ indvirkning
på Copenhagen Capitals aktiviteter, finansielle stilling og udvikling. Endvidere kan der være andre risici,
som endnu ikke er identificeret, eller som Ledelsen ikke har anset for væsentlige, der kan få væsentlig
negativ indvirkning, og investorerne kan i begge tilfælde tabe hele eller en del af deres investering.
Præsentation af regnskabsoplysninger og andre oplysninger
Selskabet har udarbejdet koncern- og årsregnskaber for 2015 og 2016. De reviderede koncern- og
årsregnskaber er aflagt i overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU, og i overensstemmelde med
yderligere krav i årsregnskabsloven. Der er generelt foretaget afrundinger af tal og procentangivelser i
Prospektet. Som følge heraf kan der forekomme afvigelser mellem de i Prospektet anførte tal og tallene i
koncernregnskaberne og årsregnskaberne.
Visse definerede term
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REVISORER
Copenhagen Capitals uafhængige eksterne revisor er:
KPMG
Dampfærgevej 28
2100 København Ø
KPMG, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab repræsenteret af Statsautoriserede Revisorer Michael
Sten Larsen og Henrik Kyhnauv.
Ved generalforsamlingen den 12. april 2016 blev stillet forslag om, at generalforsamlingen valgte KPMG,
som Selskabets revisor. Årsagen hertil var et ønske om bredere revisionsmæssige kompetencer indenfor
IFRS og fast ejendom til at matche Copenhagen Capital A/S vækst og fokus på investering i ejendomme.
Generalforsamlingen valgte KPMG som Selskabets nye revisor. Moore Stephens Danmark,
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, fratrådte derfor som Selskabets revisor.
Moore Stephens Danmark (tidligere AP Statsautoriserede revisorer I/S) var repræsenteret af Mads Myrtue
Thomsen, reviderede og underskrev Selskabets koncern- og årsregnskaber for 2013, 2014 og 2015.
De personer, der har underskrevet koncernregnskabet, er statsautoriserede revisorer og medlemmer af
FSR danske revisorer.
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BESKRIVELSE AF SELSKABET
Copenhagen Capital er et ejendomsselskab, som driver en række bolig- og erhvervsejendomme i
Storkøbenhavn. Selskabet ejer pr. Prospektdatoen 14 ejendomme i Storkøbenhavn.
Selskabet investerer i boligudlejningsejendomme eller erhvervsejendomme med mulighed for udvikling,
herunder potentiale for indretning af nye boliger, med et klart mål om at forbedre ejendommenes
rentabilitet. En forbedret rentabilitet opnås først og fremmest ved modernisering og løbende
vedligeholdelse af ejendommene, samt sikre en længere uopsigelighed for lejemålene.
Afkastet, der tilfalder investorerne, skabes gennem drift og optimering af de underliggende ejendomme.
Selskabet foretager løbende screening af udbudte ejendomme med henblik på udvidelse af Selskabets
ejendomsportefølje gennem yderligere opkøb. Ved udvælgelsen lægges der primært vægt på beliggenhed,
men også forhold som det lokale områdes udviklingsmuligheder og infrastruktur har stor betydning. Det
er altid en bærende forudsætning, at de grundlæggende bygningskonstruktioner er i orden, og at
ejendommene har oplagte anvendelsesmuligheder på langt sigt.
Ledelsen i Copenhagen Capital arbejder løbende for at sikre et højt vedligeholdsmæssigt niveau på
koncernens ejendomme samt for at realisere ejendommenes udviklingsmuligheder. De grundlæggende
forudsætninger for en stærk langsigtet performance er:








at levere kvalitet til selskabets kunder (lejere)
at kende sine ejendomme og beliggenheder
at se og forfølge muligheder
at oparbejde og vedligeholde lange relationer til samarbejdspartnere
at øge bygningsdelenes levetid med lavest mulig omkostning
at respektere risici og udfordringer
at være fokuseret og troværdig

Selskabets opkøbsstrategi er lagt ud fra en række makroøkonomiske og demografiske betragtninger. Den
inkluderer ejendomme i Storkøbenhavn, eftersom de historisk har vist sig at være eftertragtet som
investering, ligeså vurderer Selskabet, at den fortsættende urbanisering skaber et solidt grundlag for høj
efterspørgsel og højt totalafkast. Copenhagen Capital har gennem de seneste tre regnskabsår eksekveret den
fremlagte strategiplan med et balancemål på 250 mio. kr. ultimo 2016.

Navn og hjemsted
Copenhagen Capital A/S (CVR-nr. 30731735) har hjemsted i Københavns Kommune, og Selskabets
hovedkontor er beliggende:
Tingskiftevej 5
2900 Hellerup
Telefon: +45 7027 1060
Selskabet er et dansk aktieselskab med indregistrering i Danmark og er registeret i Erhvervsstyrelsen og har
ingen binavne.
Selskabet er stiftet den 1. august 2007 og er underlagt dansk lov.
Selskabets regnskabsår løber 1. januar til 31. december.
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Investeringskriterier
Selskabet har opstillet en række investeringskriterier, som Selskabet anvender i forbindelse med
opbygningen af ejendomsportefølje.
Beliggenhed
Copenhagen Capital investerer udelukkende i ejendomme, der er geografisk placeret i områder, der kendes
godt, hvorfor Storkøbenhavn og Nordsjælland er Selskabets primære fokusområder. Ejendomme i
udlandet har ingen interesse på grund af manglende kendskab til lokalområdet, samarbejdspartnere,
lovgivning og kutymer.
Ved identificering af ejendomme lægges der særlig vægt på det lokale områdes udviklingsmuligheder. Der
fokuseres på lokalområdets infrastruktur, ejendommes beliggenhed i området, langsigtede offentlige planer
og eventuelle naboejendomme og deres lejere. Herudover spiller de lokale myndigheders fleksibilitet og
vilje til fremmelse af byudviklingen en rolle.
Ejendomstyper
Copenhagen Capital investerer principielt i alle typer udlejningsejendomme og grunde. Det afgørende er,
at Selskabet forventer, at investeringen i ejendommen kan gøre en forskel for dens interessenter, og der
foreligger oplagte anvendelsesmuligheder.
Et fællestræk er
grundlæggende bygningskonstruktioner og installationer ikke må være så dårlige, at alternativ anvendelse
er vanskelig. Ligeså foretrækker Selskabet ejendomme, som kan udvikles og løbende moderniseres, således
at ejendommenes rentabilitet kan forbedres.
Den enkelte ejendoms likviditet skal være positiv indenfor det første driftsår, jf. Selskabets interne
likviditetsstyringskrav,
derfor
kræver
køb
af
ubebyggede
grunde
eller
velbeliggende
boligudlejningsejendomme et stort indskud af egenkapital. Copenhagen Capital investerer derfor også i
ejendomme med erhvervslejere, da det umiddelbare driftsafkast er højere.
Baseret på markedsleje har Copenhagen Capital pr. Prospektdatoen følgende minimumskrav til afkast
Boligudlejningsejendomme
Butikker & strøgejendomme
Kontorejendomme
Afskrivningsberettigede ejendomme

3%
4%
5%
7%

Afkastkrav
Startafkastet ved Copenhagen Capitals investeringer varierer. Det afgørende er, at der er en velbegrundet
tro på, at afkastet på længere sigt overstiger et risikofrit afkast (pr. Prospektdatoen ca. 1 %) med tillæg af en
passende risikopræmie. Risikopræmien fastsættes individuelt fra sag til sag. Umiddelbart driftsafkast
vægter væsentligt tungere end forventninger til prisstigninger. Særlige forhold, som byggeret eller
muligheden for at overtage ejendommen gennem en selskabsoverdragelse kan også have betydning for
vurderingen af afkastet.

Ejendomme, anlæg og udstyr
Selskabets anlægsaktiver består af likvider samt ejerandele i datterselskaber, der ejer ejendomme.
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Selskabet indgår lejekontrakter af ejendomme via de datterselskaber, der ejer de pågældende ejendomme.
Der er Selskabet bekendt ingen eventuelle miljøspørgsmål, der kan påvirke Selskabets anvendelse af
ejendommene.

Forsikring og udvikling, patenter og licenser
Selskabet foretager ikke forsikring og udvikling mv., og er ikke i væsentlig grad afhængig af licenser og
patenter.
Historie og udvikling

Copenhagen Capital er stiftet i 2007, men den nuværende strategi vedrørerede ejerskab og drift af
ejendomme i Københavnsområdet blev først vedtaget i 2013.
Den 8. juli 2013 indgik Selskabet den første aftale under den nye strategi ved købet af 100 % af anparterne i
Byggeselskabet af 1.11.1990 ApS, der ejer en ejendom beliggende Peder Hvitfeldts Stræde 15, 1173
København K. Senere samme måned, den 24. juli 2013 indgik Selskabet en aftale om køb af 100 % af
anparterne i selskabet Jenka Ejendomme ApS, som ejer ejendommen beliggende på Nørrebrogade 90,
2200 København N.
I december 2013 gennemførte Selskabet en kapitalforhøjelse på 8,5 mio. kr. med udstedelse af 8.500.000
stk. aktier à 1,00 kr. En del af provenuet herfra gik til at finansiere købet af henholdsvis Byggeselskabet og
Jenka Ejendomme.
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I 2014 blev yderligere to ejendomme erhvervet. Den 26. maj 2014 offentliggjorde Selskabet købet af
Dannebrogsgade 15 ApS med en ejendom beliggende på samme gade i postnummer 1660 København V. I
forbindelse med købet blev der udstedt 333.333 stk. Aktier i Copenhagen Capital til kurs 1,50 kr. pr. aktie.
Herefter meddelte Selskabet den 24. november 2014, at bestyrelsen havde besluttet at udvide
aktiekapitalen med i alt 10.316.667 stk. Aktier, hvoraf 3.000.000 stk. Aktier blev brugt til købet af selskabet
Esthersvej 12 ApS med en ejendom beliggende på samme gade i postnummer 2900 Hellerup. 2.500.000
stk. Aktier blev brugt til en gældskonvertering vedrørende Dannebrogsgade 15 ApS og de sidste 4.816.667
stk. Aktier til en kontant kapitalforhøjelse fra nogle af Selskabets eksisterende aktionærer.
I løbet af 2015 blev yderligere fire ejendomme tilføjet til Selskabets balance. Den 7. januar 2015 blev det
meddelt, at der var indgået aftale om at købe ejendommen Folkvarsvej 32/Yrsavej 4A, 2000 Frederiksberg
med overtagelse i 1. kvartal 2015.
Den 27. maj 2015 meddelte Selskabet, at der var indgået aftale om køb af selskabet Bellevue Finans ApS
(har ændret navn til Heimdalsgade 39 ApS), der ejer ejendommen Heimdalsgade 39, 2200 København N
med overtagelse den 1. juni 2015.
Selskabet meddelte den 20. august 2015, at det var besluttet at udstede i alt 3.333.333 stk. Aktier til
markedskurs til kurs 1,50 kr. pr. aktie som konvertering af gæld opstået i forbindelse med købet af
ejendommen Heimdalsgade 39, 2200 København N. Det samlede tegningsbeløb var 5,0 mio. kr. og blev
tegnet af H.C. Holding Investeringsaktieselskab A/S.
Den 11. september 2015 meddelte Selskabet, at have købt selskabet Ewaldsgade 6 København A/S, der ejer
ejendommen Ewaldsgade 6, 2200 København N med overdragelse den 1. november 2015.
Den 18. december 2015 meddelte Selskabet, at de havde indgået en aftale om køb af ejendommen
Købmagergade 61, 1150 København K til overtagelse den 1. januar 2016. Ejendommen blev finansieret af
udstedelse af 3.475.001 stk. nye aktier til kurs 1,50 kr. pr. aktie.
I 2016 overtog Selskabet yderligere to ejendomme og indgik aftaler om yderligere fire til overtagelse i 2017,
hvorfor Selskabets portefølje ved udgangen af året bestod af 10 ejendomme, samt fire bindende aftaler
gældende for 2017.
Den 10. maj 2016 meddelte Selskabet, at de havde besluttet at udstede 3.333.333 stk. 8% Præferenceaktier
til kurs 1,50 kr. svarede til et netto provenu på 5,0 mio. kr. som gældskonvertering i datterselskabet
Heimdalsgade 39 ApS.
Den 18. maj 2016 meddelte Selskabet, at de havde indgået en aftale om at købe en ejendom i Møllegade,
København N til overtagelse med virkning fra den 1. juli 2016.
Den 10. august 2016 meddelte Selskabet, at de havde gennemført en tilfredsstillende due diligence i
forbindelse med købet af ejendomme Ulrikkenborg Alle 13-17, 2800 Kgs. Lyngby. Det blev ved samme
lejlighed meddelt, at Selskabet ville udstede op til 3.333.333 stk. 8% Præferenceaktier til kurs 1,50 kr. i
forbindelse med købet.
Den 7. september 2016 meddelte Selskabet, at de havde udstedt 7.025.000 stk. Stamaktier til en kreds af
Selskabets større aktionærer til kurs 1,50 kr. svarende til et provenu på 10.5 mio. kr. Provenuet skulle
bruges på at gennemfører flere ejendomskøb, som et led i Selskabets strategiplan.
Den 25. november 2016 meddelte Selskabet, at de havde indgået en aftale omkring overtagelse af
Skindergade 40, 1159 København K, pr. den 1. januar 2017.
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Den 29. december 2016 meddelte Selskabet, at de havde indgået aftale med køb af ejendommen på
Prinsessegade 61-63, 1422 København K, som blev overtaget i januar 2017. Ved samme lejlighed meddelte
Selskabet, at de havde udstedt 2.500.000 stk. 8% Præferenceaktier til kurs 1,60 kr. svarende til et provenu
på 4,0 mio. kr.
Den 8. februar 2017 meddelte Selskabet, at de havde indgået en aftale omkring overtagelse af Vestergade 46, 1456 København K, til overtagelse senest den 1. juli 2017.
Den. 27. februar 2017 meddelte Selskabet, at de havde indgået en aftale omkring overtagelse af Fanøgade
35 og 37, 2100 København Ø, til overtagelse den 1. marts 2017.
Aktiekapitalens udvikling.
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Investeringer
Selskabets samlede investeringer for de seneste 2 regnskabsår udgør t.kr. 110.405 for køb af ejendomme
t.kr.

2015

2016

Køb af ejendomme (materielle aktiver)

68.735

41.920

Samlede investeringer

68.485

41.920

Copenhagen Capital har ikke aktiveret udviklingsomkostninger, men 6 mio. kr. er deponeret til
igangværende investeringer. Pr. Prospektdatoen har Selskabet ikke planlagt eller forpligtet sig til væsentlige
fremtidige investeringer, ud over hvad der vedrører almindelig drift af ejendommene og gennemførsel af
transaktionen i forbindelse med købet af Vestergade 4-6.

Oversigt over ejendomme
Ejendom
Dannebrogsgade 15
1660 København N
Esthersvej 12
2900 Hellerup
Ewaldsgade 6
2200 København N
Folkvarsvej 32
2000 Frederiksberg
Fanøgade 35-37
2100 København Ø
Heimdalsgade 39
2200 København N
Købmagergade 61
1150 København K
Møllegade 3
2200 København N
Nørrebrogade 90
2200 København N
Peder Hvitfeldts Stræde
15
1173 København K
Prinsessegade 61-63
1422 København K
Skindergade 40
1159 København K
Ulrikkenborg Alle 13-17
2800 Kgs. Lyngby

Ejendoms
type
Beboelse
& erhverv
Beboelse
& erhverv
Beboelse
& erhverv
Beboelse
& erhverv
Beboelse

Beboelse/Erhverv/Total m2

Opførsels
-år

Vurderin
g mio. kr.

804 / 165 / 969

1860/1989

23,08

23.815

628 / 108 / 736

1902/1941

15,76

21.412

860 / 82 / 942

1858

20,26

21.512

651 / 102 / 753

1887

21,53

28.598

4,02
%
4,17%

1.072 / 0 / 1.072

1908

31,12

29.033

4,25%

0 / 3.394 / 3.394

1920/1947

30,12

8.874

6,75%

470 / 433 / 903

1846

45,01

49.843

4,16%

581 / 85 / 666

1891

17,02

25.561

4,12%

728 / 346 / 1.074

1896

24,49

22.802

4,41%

78 / 260 / 338

1852/1972

10,03

29.686

4,50%

Beboelse
& erhverv
Erhverv

1217 / 174 / 1.391

1890

33,80

24.300

4,31%

0 / 898 / 898

1820

25,80

28.731 4,50%

Beboelse

1.014 / 0 / 1.014

1933

25,18

24.832

Erhverv
Beboelse
& erhverv
Beboelse
& erhverv
Beboelse
& erhverv
Beboelse
& erhverv

Ejendomsportefølje pr. Prospektdatoen
Beboelse m2
Erhverv m2
Total m2
Exit Yield (vægtet gennemsnit)

Kr. pr.
m2

Exit
yield
4,04
%
4,35%

4,28
%

8.103
6.047
14.150
4,48%
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Kr. Pr. m2
Samlet vurdering iflg. valuarrapporter

Note: Vestergade overtages senest 1/7 2017.
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22.842
323.211.639

Dannebrogsgade 15

Ejendommen, der er en velbeliggende boligejendom, med et mindre erhvervslejemål. Ejendommen er
centralt beliggende på Vesterbro i København, ca. 1,3 km fra Rådhuspladsen. Området er et attraktivt
beboelsesområde, hvor boligejendommen typisk er indrettet med detailhandel i stueplan og boliger på de
øvre etager langs de centrale gader. I de mindre sidegader er ejendommene typisk indrettet som rene
boligejendomme. Derudover byder den centrale handelsgade Vesterbrogade, Vesterbros Torv og de
omkringliggende gader på et livligt café- og restaurantionsmiljø, som har øget området popularitet.
Ejendommen ligger på egen grund med et areal på 349 m2. på og består af 969 m2 fordelt med 804 m2 til
beboelse og 165 m2 til erhverv. Den er opført i 1860 med en væsentlig til- og ombygning i 1989 og i 2014/15
bl.a. med etablering af ny tagbolig.. Der er et enkelt erhvervslejemål i kælderen, som er udlejet til
Konservativ Ungdom. Ellers er der boliger på fire etager samt en ny lejlighed i tagetagen. Fra stuen til 3.
sal er der to lejligheder på hver etage med en størrelse omkring 90 m2, foruden en på 62 m2 og en på 125
m2.

Type

Bolig & erhverv

Størrelse

969 m2 (804 m2 beboelse & 165 m2 erhverv)

Opført / Ombygget

1860 / 1989

Vurdering

23,08 mio. kr. (20.12.2016)

Kr. pr. m2

23.815

Yield

4,04%

35

Esthersvej 12

Ejendommen er beliggende i et grønt område nær Hellerup Station ca. 6,5 km fra Københavns Centrum.
Området er et overvejende beboelseskvarter, som primært består af mindre boligejendomme samt større
villaer. Ejendommen er tilgængelig via Ryvangs Allé og Tuborgvej/O2. Desuden er der gode
transportmuligheder fra Hellerup Station.
Ejendommen er en præsentabel hvidpudset murestensejendom med tegltag i 3 etager, som er opført i 1902
og betydeligt ombygget i 1941. Den ligger på egen grund med et areal på 731 m2. Den er fordelt med 628
m2 til beboelse og 108 m2 til erhverv. Til ejendommen hører et grønt areal, som deles med naboerne, idet
denne del tidligere er frastykket til rækkehuse bagved.
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Type

Bolig & erhverv

Størrelse

736 m2 (628 m2 beboelse & 108 m2 erhverv)

Opført / Ombygget

1902 / 1941

Vurdering

15,76 mio. kr. (20.12.2016)

Kr. pr. m2

21.412

Yield

4,35%

Ewaldsgade 6

Ejendommen ligger på egen grund i et område udlagt som boligområde på Nørrebro tæt ved Peblinge Sø.
Den er opført 1858, og er en del af en boligkarré beliggende ud mod Ewaldsgade. Området er attraktivt på
grund at beliggenheden tæt ved søerne og sit brede udvalg af butikker, caféer og restauranter. Området har
let adgang til offentligtransport, blandt andet via Metrostationen Forum og flere buslinjer.
Ejendommen er opført i mursten, med et tag af fibercement, facaden og ejendommen som helhed
vurderes til at være i god stand. Ejendommen er i fem etager eksklusiv kælder og tagetage. Det er ti
boliglejemål fordelt med to på hver etage. Boligerne er i størrelsesordenen 68-95 m2, hvilket giver et
samlet boligareal på 860 m2. Seks af boliglejemålene er omfattet af reglerne for omkostningsbestemt
husleje. I kælderen er der et erhvervslejemål på 82 m2.
Der er indgivet ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til at indrette to nye boliger i
ejendommens tagetage.
Type

Bolig & erhverv

Størrelse

942 m2 (860 m2 beboelse & 82 m2 erhverv)

Opført / Ombygget

1858

Vurdering

20,26 mio. kr. (09.01.2017)

Kr. pr. m2

21.512

Yield

4,02%
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Fanøgade 35-37

Ejendommen er beliggende i et beboelsesområde på Østerbro, hvor enkelte ejendomme har erhverv i
stuen. Området er attraktivt med sin forholdsvis rolige beliggenhed og alligevel tæt på Østerbrogade med
stort udvalg af butikker. Området bliver serviceret af flere buslinjer, og der er tilmed adgang til S-tog fra
Svanemøllen Station, ligesom der fra 2019 vil være et stop i nærheden når Metro Cityringen står færdig.
Ejendommen ligger på egen grund. Den er opført i 1908 og består af i alt 11 registrerede boliger og et
mindre erhvervslejemål, der fordeler sig på to opgange med adgang fra gaden. Boligerne er mellem 55 m2
og 110 m2. Ejendommen fremstår i sin helhed i pæn stand og med nypudset facader både for og bag.
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Type

Bolig

Størrelse

1.072 m2

Opført / Ombygget

1908

Vurdering

31,12 mio. kr. (09.01.2017)

Kr. pr. m2

29.033

Yield

4,25%

Folkvarsvej 32

Ejendommen ligger i et beboelsesområde på Frederiksberg mellem Aksel Møllers Have og Frederiksberg
Centeret. Ejendommen består af én bygning på hjørnet af Folkvarsvej og Yrsavej. Hoveddøren er placeret
på Folkvarsvej. Fra Yrsavej er der adgang til et stort fredeligt gårdmiljø med mange træer og buske, som
strækker sig mod Falkoner Alle. Det er gode transportmuligheder fra Frederiksberg Metrostation, som blot
er ca. 400 meter væk.
Ejendommen består af i alt 11 boliglejemål og to erhvervslejemål. På første til femte sal findes to
boliglejemål, hvoraf syv er istandsatte i 2015/16, men de resterende fire ikke er gennemgribende istandsat,
og lejen i de sidstnævnte er derfor omkostningsbestemt.

Type

Bolig & erhverv

Størrelse

753 m2 (651 m2 beboelse & 102 m2 erhverv)

Opført / Ombygget

1887

Vurdering

21,53 mio. kr. (12.01.2017)

Kr. pr. m2

28.598

Yield

4,17%
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Heimdalsgade 39

Ejendommen er beliggende på egen grund i området mellem Mimersgade og Tagensvej, som er et
boligområde med offentlige aktivitetsarealer. Ejendommen er let tilgængelig med offentlig transport, idet
den er placeret ca. 500 meter fra både Nørrebro Station og Bispebjerg Station.
Ejendommen er opført i to etager i 1920 og 1947 med en væsentlig tilbygning i 1990. Via gaden er der
adgang til gården med et antal parkeringspladser. Mod gaden er bygningen relativt smal, mens den i
gården er ganske dyb. I stueetagen ligger mod gaden et Aldi supermarked og i gården et lagerlokale samt et
bageri. På første sal ligger kontorlokaler og lokaler til moské, mens kælderen er indrettet til lagerlokaler.
Der er indgivet ansøgning til Københavns Kommune om tilladelse til at opføre 18 ungdomsboliger på
ejendommens tag.
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Type

Erhverv

Størrelse

3394 m2

Opført / Ombygget

1920 & 1947 / 1990

Vurdering

30,12 mio. kr. (13.01.2017)

Kr. pr. m2

8.874

Yield

6,75%

Købmagergade 61

Ejendommen er en strøgejendom på en af landets mest attraktive beliggenheder på Købmagergade i
hjertet af København. Købmagergade forbinder Strøget i København med Nørreport Station, og er en
yderst eftertragtet beliggenhed for butikslejemål. Området er blandet erhvervs- og boligområde, og de
omkringliggende ejendomme huser primært butikker i stueplan, samt kontorer og/eller boliger på de øvre
etager.
Ejendommen ligger på egen grund. Den er opført i 1846 og omfatter to bygninger, et forhus og baghus.
Begge er opført i fire etager foruden kælder og tagetage, og til ejendommen hører ligeledes en tagterrasse.
Forhuset omfatter en høj kælder, samt mezzanin, med facader og vinduespartier med god synlighed fra
Købmagergade, hvorfra der er direkte adgang til både kælder og stue. De øvrige etager i forhuset er
anvendt til udlejningsboliger. Baghuset omfatter fire etager, der alle anvendes til kontor.

Type

Bolig & erhverv

Størrelse

903 m2 (470 m2 beboelse & 433 m2 erhverv)

Opført / Ombygget

1846

Vurdering

45,01 mio. kr. (09.01.2017)

Kr. pr. m2

49.843

Yield

4,16%
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Møllegade 3

Ejendommen er beliggende i et boligområde med erhverv i form af lokale butikker, caféer og restauranter.
I området findes desuden flere institutioner og Assistentens Kirkegård. Ejendommen er tilgængelig fra
Nørrebrogade samt offentlige transport via buslinje 5A.
Ejendommen ligger på egen grund. Den er opført i 1891 og består af syv etager over jord, hvoraf stueetagen
anvendes til butiksformål, mens de resterende anvendes til boliger. I stueetagen er der en kaffebar med
mulighed for udendørs servering. På hver af de fem nederste boligetager er der to lejligheder à 49 m2. I
tagetagen er der etableret en ny lejlighed på 91 m2.
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Type

Bolig & erhverv

Størrelse

666 m2 (581 m2 beboelse & 85 m2 erhverv)

Opført / Ombygget

1891

Vurdering

17,02 mio. kr. (20.12.2016)

Kr. pr. m2

25.561

Yield

4,12%

Nørrebrogade 90

Ejendommen er beliggende i Nørrebrogade, som består af en blanding af butikker, caféer og lignende i
stueetagerne, og boliger på de resterende etager. Området har siden 2010 gennemgået en mindre
transformation, hvor ombygningen af cykelstien og udbygningen af fortovsarealerne har medført et større
udbud af nye caféer og restauranter. Området er let tilgængeligt med bil og der er parkeringsmuligheder i
sidegaderne omkring Nørrebrogade. Den nye Metro Cityring, som står færdig i 2019, vil have et stop
indenfor 300 meter fra ejendommen.
Ejendommen ligger på egen grund på Nørrebro. Den er opført i 1896 og består af 1.067 m2 fordelt med
728 m2 til beboelse og 339 m2 til butik. Stuen er et klassisk butikslokale med stor facade mod
Nørrebrogade. Den nuværende lejer benytter ligeledes 1. salen til butik. 1. salen kunne med fordel
ombygges til bolig eller kontor. Fra 2. til 5. sal er der to lejligheder på hver etage, og endeligt er der
etableret en ny lejlighed i tagetagen på 6. sal. Facaden fremstår pæn og velholdt.

Type

Bolig & erhverv

Størrelse

1074 m2 (728 m2 beboelse & 346 m2 erhverv)

Opført / Ombygget

1896

Vurdering

24,49 mio. kr. (09.01.2017)

Kr. pr. m2

22.802

Yield

4,41%
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Peder Hvitfeldts Stræde 15

Ejendommen er beliggende i et blandet bolig- og erhvervsområde in Indre By, hvor de nært beliggende
handelsgader Strøget og Købmagergade fungerer som det primære handelsområde i København. I de
omkringliggende gader findes et varieret udvalg af detailbutikker, caféer og restauranter. Som følge af dens
centrale placering i Indre By er der let tilgængelighed med offentlig transport, da Nørreport blot ligger få
hundrede meter fra ejendommen.
Ejendommen er en lille byejendom og ligger på egen grund. Den er opført i 1852 og væsentligt ombygget i
1972 og består af 338 m2 fordelt med 195 m2 til en restaurant, 78 m2 til beboelse og 65 m2 til kælder
(køkken). Ejendommen består af fire etager foruden kælder og tagetage. Fra kælder til og med 2. sal er der
restaurant, der har køkken i stueetagen, mens 1. og 2. sal udelukkende anvendes til selve restaurantens
gæster. Øverst i ejendommen er der lavet en ny lejlighed til beboelse. Ejendommen fremstår meget
charmerende og i god stand.
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Type

Bolig & erhverv

Størrelse

338 m2 (78 m2 beboelse & 260 m2 erhverv)

Opført / ombygget

1852 / 1972

Vurdering

10,03 mio. kr. (09.01.2017)

Kr. pr. m2

29.686

Yield

4,50%

Prinsessegade 61-63

Ejendommen er beliggende på Christianshavn i et område, der primært anvendes til boligejendomme
med butikker i stuen. Området er attraktivt til beboelse med sit meget varierende miljø og beliggenheden
tæt på Christiania og København K. Forbindelsen til indre by er tilmeld blevet forbedret med den nye bro
over havneløbet.
Ejendommen ligger på egen grund. Den er opført i 1890 og består af 19 lejligheder, tre butikker og en
antenne. Butikkerne på henholdsvis 52 m2 og 70 m2 er beliggende i stuen. Størrelsen på de 19 lejligheder
fordeler sig med 14 på 52 m2, én på 87 m2, én på 90 m2 og de resterende tre på 104 m2. Ejendommen har
et fint gårdmiljø, som deles med de omkringliggende ejendomme.
Sælger af ejendommen har inden Copenhagen Capital A/S overtagelse etableret nyt tag og renoveret flere
lejligheder svarende til en væsentlig investering og værdiforøgelse af ejendommen. I købesummen er
yderligere indregnet indretning af nye taglejligheder, istandsættelse af flere lejligheder samt renovering af
ejendommens facader og fællesarealer. Sælger har afholdt omkostningerne til disse arbejder.
Type

Bolig & erhverv

Størrelse

1.391 m2 (1.217 m2 Beboelse & 174 m2 erhverv)

Opført / Ombygget

1890

Vurdering

33,80 mio. kr. (10.01.2017)

Kr. pr. m2

24.300

Yield

4,31%
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Skindergade 40

Ejendommen er beliggende i det centrale København tæt på både offentlig transport,
uddannelsesinstitutioner, Strøget og Rådhuspladsen i et område domineret af mange butikker, hyggeligt
caféer, restauranter og barer. I relation til transport er både Nørreport Station og Kongens Nytorv
indenfor gåafstand fra ejendommen, ligesom mange busforbindelser tillige servicerer området.
Ejendommen er opført i 1820 og består af et samlet udlejningsareal på 898 m2, fordelt med 91 m2 i
kælderniveau og 155-163 m2 pr. etage for så vidt angår stueetage til 4. sal. Udover udlejningsarealet
omfatter ejendommen tillige et uudnyttet spidsloft. Den nuværende lejer anvender ejendommen til
indkvartering af udvekslingsstuderende.
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Type

Erhverv

Størrelse

898 m2

Opført / Ombygget

1820

Vurdering

25,80 mio. kr.

Kr. pr. m2

28.731

Yield

4,50%

Ulrikkenborg Allé 13-17

Ejendommen er beliggende i Kongens Lyngby ca. 15 km fra København centrum. Området er et typisk
attraktivt forstadsboligområde, der bærer præg af en blanding af villaer og lav etagebebyggelse med kort
afstand til Lyngby Hovedgade. Ejendommen ligger tæt på Lyngby Station, der via S-togsnettet giver let
adgang til København. Ejendommen er ydermere let tilgængelig med privat befordring.
Ejendommen ligger på egen grund. Den er opført i 1933 og benyttes udelukkende til beboelsesejendom.
Ejendommen er opført i tre etager plus en fuld kælder. Den har i alt 18 beboelseslejemål fordelt på tre
opgange. Alle boliglejemål er henholdsvis 56 m2 og 57 m2. Udover ejendommens beboelseslejemål er der
etableret en antenne, der i dag er udlejet til Telenor.

Type

Bolig

Størrelse

1.014 m2

Opført / Ombygget

1933

Vurdering

25,18 mio. kr. (23.12.2016)

Kr. pr. m2

24.832

Yield

4,28%
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Organisationsstruktur
Copenhagen Capital ejer pr. Prospektdatoen 13 datterselskaber, som alle er ejet 100%. Derudover er der
indgået bindende aftale om overtagelse af Vestergade 4-6, seneste 1/7 2017. Alle datterselskaberne er
indregistreret i Danmark og har hjemsted i København på Selskabets adresse: Tingskiftevej 5, 2900
Hellerup.
Figur 1 - Organisationsstruktur Copenhagen Capital

Copenhagen Capital A/S
CVR: 30731735
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Købmagergade 61 ApS
CVR: 32288502

Nørrebrogade 90 ApS
CVR: 33499159

Peder Hvitfeldts Stræde ApS
CVR: 14800948

Dannebrogsgade 15 ApS
CVR: 32297358

Esthersvej 12 ApS
CVR: 28683049

Folkvarsvej 32 ApS
CVR: 36474777

Heimdalsgade 39 ApS
CVR: 35402594

Ewaldsgade 6 ApS
CVR: 11929877

Møllegade 3 ApS
CVR: 33250622

Ulrikkenborg Allé 13-17 ApS
CVR: 37189448

Skindergade 40 ApS
CVR: 35663932

Prinsessegade 61-63 Aps
CVR: 36541199

Vestergade 4-6
CVR: 33506856

Fanøgade 35-37 ApS
CVR: 38401823

Væsentlige markeder
Copenhagen Capital er primært fokuseret på ejendomsinvesteringer med henblik på drift af
ejendommene. Derfor vil følgende sektion præsentere et overblik over udviklingen i tendenser i dette
marked.
Boligmarkedet
Dette afsnit er opdelt i flere forskellige dele, da boligmarkedet pr. definition omfatter mange faktorer.
Prisudviklingen på boligmarkedet spiller en betydelig rolle for Copenhagen Capital. Stigende lejeniveauer
på markedet for fri huslejedannelse forventes over tid at påvirke den leje som Copenhagen Capital kan
opkræve efter istandsættelse af lejemål efter BRL § 5 stk. 2. Nedenstående tabel viser, hvorledes
lejeniveauet i Storkøbenhavn, samt de kortsigtede forventninger. Bemærk, at nedenstående er baseret på
lejligheder der er mellem 80 og 100 kvm.
Distrikt
København K
Frederiksberg C
Frederiksberg
København Ø
København N

Leje kr./kvm/årlig
1.600
1.600
1.450
1.450
1.350

2.150
2.100
2.000
2.000
1.850

Forventning






Kilde: Sadolin & Albæk
Den generelle leje i centrum af København er høj i forhold til udkanten af København. Dette er naturligt
givet den større urbanisering. Alt andet end lige er forventningerne, at lejen også i de kommende år vil
være stigende for de ikke regulerede lejemål.
En stor del af Copenhagen Capitals boliglejemål er udlejet efter reglerne om omkostningsbestemt husleje,
som er en lovbestemt maksimalprismekanisme, der betyder, at disse lejemål ikke kan udlejes til
markedslejen, før de eksisterende lejere frivilligt fraflytter, og lejlighederne renoveres. Den faktiske leje for
Copenhagen Capitals lejligheder er derfor som gennemsnit væsentlig lavere end markedslejen. Over en
årrække og i takt med at lejlighederne fraflyttes, og ejendommene moderniseres, vil lejen i Copenhagen
Capitals ejendomme nærme sig markedslejen, men boligreguleringsloven og huslejenævnenes praksis
betyder, at der reelt set kun er fri huslejedannelse i erhvervslejemål, tidligere erhvervslejemål, der
omdannes til boliger, og nyopførte boligejendomme.
Copenhagen Capital er alligevel på lang sigt eksponeret imod trenden i efterspørgslen for kvadratmeter i
København. Nedenstående graf viser efterspørgselsprognosen i de kommende år.
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Kilde: Danmarks Statistik og Sadolin & Albæk
Som set ovenfor, ser det ud til at den akkumulerede efterspørgsel efter kvadratmeter er stigende i
nærmeste fremtid.
Nybyggeri og urbanisering i Region Hovedstaden
Antallet af nybyggede etageboliger samt rækkehuse får betydning for muligheder for investeringer samt
drift af ejendomme for Copenhagen Capital. Nedenstående graf viser udviklingen i nybyggeri i Region
Hovedstaden i perioden 2006-2016. I 2006 var antallet af nybyggeri størst i Danmark, hvilket finanskrisen
fik stoppet i 2007. Efterfølgende har niveauet fluktueret og befinder sig kun marginalt over niveauet fra
2007.
Urbaniseringen er en kernefaktor for Copenhagen Capital, idet urbaniseringen er med til at understøtte
sikkerheden i lejeindtægterne for Copenhagen Capital. Som nævnt fokuserer Copenhagen Capital primært
på ejendomsinvesteringer samt drift af ejendomme i og omkring Region Hovedstaden. Nedenstående graf
viser udviklingen over tilflyttere til Region Hovedstaden.
Som det ses, er det en stigende trend, at folk flytter til Region Hovedstaden fra andre byer. Dette ventes at
fortsætte de kommende år. Grundet den relative store urbanisering, kan det påvirke Copenhagen Capital
positivt, da der alt andet lige vil komme flere lejere til både bolig samt erhvervslejemål ejet af Copenhagen
Capital. Da urbaniseringen fortsætter, og finansieringsmulighederne fortsat er fordelagtige, medfører det,
at ejendomme i Københavnsområdet, og særligt boligejendomme, oplever høje totalafkast.
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Kilde: Danmarks Statistik og Sadolin & Albæk
Byggeomkostningsindeks for etageboliger
Byggeomkostninger for etageboliger påvirker indirekte Copenhagen Capital, idet større byggeomkostninger
alt andet end lige vil være ensbetydende med stigende pris på alle ejendomstyper. Materialer og lignende,
der skal bruges til at bygge ejendommene, kan derfor få indvirkning på såvel dagsværdien af Copenhagen
Capital nuværende ejendomme samt på fremtidige ejendomskøb. Nedenstående graf viser udviklingen i
byggeomkostninger, hvor år 2006 er indeks 100.
Byggeomkostningsindeks for etageboliger
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Kilde: Danmarks Statistik
Som det ses, er byggeomkostningerne for etageboliger steget i de seneste 10 år. Umiddelbart vil det have
indvirkning, såfremt inflationen er lavere end byggeomkostningerne.
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Overblik over renteudviklingen
Den danske rente har været faldende siden 2008, dette har medført et positivt spænd mellem
forretningskrav og låneomkostninger i en størrelse, som ikke har været set tidligere. Dette har gjort
investeringer i ejendomme interessant grundet de lave finansieringsomkostninger.
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Kilde: Danmarks Statistik
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ANVENDELSE AF PROVENU
Udbuddet af Nye Aktier foretages for at opnå et kontant netto provenu på op til 20,3 mio. kr. til
Vestergade 4-6 samt udvidelse af ejendomsporteføljen.
Selskabet har pr. 8. februar 2017 indgået bindende aftale om at købe ejendommen Vestergade 4-6 til
overtagelse senest den 1. juli 2017. Købet finansieres dels med en andel af egenfinansiering, hvortil en del
af provenuet skal bruges, resten fremskaffes ved realkreditfinansiering. Udover den allerede indgåede
aftale, forventer Selskabet af bruge det resterende provenu til forventet opførelse af 18 ungdomsboliger på
taget af Heimdalsgade 39, 2200 København N samt til køb af yderligere ejendomme samt finansiering af
udvikling på nuværende ejendomme.
Ejendommen har følgende karakteristika:
Ejendom
Vestergade 4-6
1456 København K

Ejendoms- Beboelse/Erhverv
Opførsels- Vurdering
Kr. pr.
Exit
type
/Total m2
år
mio. kr.
m2
yield
Beboelse
762 / 1.477 / 2.239
1796
66,90
31.264
4,26%
& erhverv

Ejendomsportefølje efter erhvervelse af Vestergade
Beboelse m2
Erhverv m2
Total m2
Exit Yield (vægtet gennemsnit)
Kr. Pr. m2
Vurdering

8.865
7.524
16.389
4,44%
23.803
390.1mio. kr.

Udgifter ved Udstedelsen/Udbuddet
I forbindelse med Udbuddet af de Nye Præferenceaktier opnår Selskabet et brutto provenu på ca. 21,8
mio. kr., såfremt kapitaludvidelsen tegnes fuldt ud. De skønnede omkostninger er på 1,5 mio. kr., hvilket
giver et estimeret netto provenu på 20,3 mio. kr.
Investorerne pålægges ikke udgifter af Udsteder i forbindelse med Udbuddet.
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Vestergade 4-6

Ejendommen ligger i Indre By i København, lige ved Gammeltorv, Strøget og Rådhuspladsen, i et
populært bolig- og erhvervsområde, hvor især mange hyggeligt caféer, restauranter, barer og butikker
dominerer bybilledet. Området er serviceret af gode busforbindelser ligesom Nørreport Station ligger i
gåafstand fra ejendommen.
Ejendommen er opført i 1796 og fremstår i god stand med ydervægge i overfladebehandlet murværk samt
sadeltag beklædt med røde tagsten. Det samlede udlejningsareal udgør 2.239 m2 ifølge BBR, fordelt med
1.181 m2 i forhuset, 448 m2 i midterhuset og 610 m2 i den bagerste del af ejendommen. Det var tidligere en
ren erhvervsejendom, men er i proces med at blive konverteret til boligenheder i takt med, at lejemål
bliver ledige. Selskabet vil snarest igangsætte en proces for konverteringen af det meste af ejendommen til
boliger. Boligenhederne vil kunne udlejes til markedslejen eller videreopdeles i ejerlejligheder og sælges.
Dog er det Selskabets hensigt indtil videre at beholde ejendommen som en samlet ejendom.
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Type

Bolig & erhverv

Størrelse

2.239 m2 (762 m2 beboelse & 1477 m2 erhverv)

Opført / Ombygget

1796

Vurdering

66,90 mio. kr.

Kr. pr. m2

31.264

Yield

4,26%

FINANSIELLE INFORMATIONER
Gennemgang af Drift & Regnskaber
Følgende oplysninger er i henhold til artikel 28 i Prospektforordningen og § 19, stk. 2, i
Prospektbekendtgørelsen indarbejdet i prospektet ved henvisning til Selskabets hjemmeside.
Hjemmesidens øvrige indhold udgør ikke en del af Prospektet.
Nedenstående krydsreferencetabel henviser til oplysninger i Selskabets årsrapporter for 2016 og 2015 som
offentliggjort via Nasdaq Copenhagen, og som er tilgængelige på Selskabets hjemmeside:
www.Copenhagencapital.dk.
Resultatopgørelse for 2016
Balance pr. 31. december 2016
Egenkapitalopgørelse for 2016
Pengestrømsopgørelse for 2016
Noter til regnskabet 2016
Ledelsespåtegning 2016
Uafhængig revisors påtegning for 2016

Årsrapport 2016, side 26
Årsrapport 2016, side 27
Årsrapport 2016, side 28-29
Årsrapport 2016, side 30
Årsrapport 2016, side 32-50
Årsrapport 2016, side 5
Årsrapport 2016, side 6-8

Resultatopgørelse for 2015
Balance pr. 31. december 2015
Egenkapitalopgørelse for 2015
Pengestrømsopgørelse for 2015
Noter til regnskabet 2015
Ledelsespåtegning 2015
Uafhængig revisors påtegning for 2015

Årsrapport 2015, side 20
Årsrapport 2015, side 21
Årsrapport 2015, side 22-23
Årsrapport 2015, side 24
Årsrapport 2015, side 26-44
Årsrapport 2015, side 5
Årsrapport 2015, side 6

I nedenstående tabel vises udvalgte historiske regnskabsoplysninger for Koncernen, som er uddraget af de
reviderede årsrapporter for regnskabsårene 2016 og 2015. Alle de historiske koncern- og årsregnskaber er
revideret. De reviderede koncernregnskaber for 2016 og 2015 er aflagt i overensstemmelse med
International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af EU og yderligere krav i
årsregnskabsloven. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller supplerende oplysninger fra
revisorerne for regnskabsårene 2015 og 2016. Definitionerne på regnskabsrelaterede nøgletal findes i
afsnit
Definitioner og ordliste
Det er ikke relevant at medtage delårsregnskabsoplysninger for Copenhagen Capital, da det seneste
årsregnskab for Copenhagen Capital er koncernregnskabet for 2016. Det seneste reviderede
koncernregnskab er offentliggjort den 10. marts 2017, hvorved kravet om alderen på
regnskabsoplysningerne overholdes.

55

Hoved- og Nøgletal for Koncernen
Resultatopgørelse for Koncernen (t.kr.)
Nettoomsætning
Driftsomkostninger ejendomme
BRUTTORESULTAT

2016
9.736
-1.868
7.868

2015
6.483
-2.065
4.418

Andre driftsindtægter
Personaleomkostninger
Andre eksterne omkostninger
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT (EBIT)

133
-766
-1.555
5.680

180
-514
-1.355
2.729

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
RESULTAT FØR KURS- OG VÆRDIREGULERING (EBVAT)

19
-2.765
2.934

435
-2.152
1.012

Dagsværdiregulering af ejendomme
Dagsværdiregulering af prioritetsgæld
RESULTAT FØR SKAT

18.399
-4.040
17.293

9.413
-778
9.647

Skat af årets resultat
ÅRETS RESULTAT / TOTALINDKOMST I ALT

640
17.933

-621
9.026

Balance for Koncernen (t.kr.)
AKTIVER
Investeringsejendomme
Kapitalandele i associerede virksomheder
Udskudt skat
LANGFRISTEDE AKTIVER
Tilgodehavender fra salg
Andre tilgodehavender
Likvide beholdninger
KORTFRISTEDE AKTIVER
AKTIVER I ALT

PASSIVER
Aktiekapital
Henlæggelse til særlig reserve
Overført resultat
EGENKAPITAL
Bankgæld og kreditinstitutter
Deposita
Udskudt skat
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser
LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER
Kortfristet del af langfristet gæld
Anden gæld
KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER
PASSIVER I ALT
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2016

2015

229.015
0
0
229.015
321
1.960
7.233
9.514
238.529

167.305
0
0
167.305
75
324
5.502
5.901
173.206

54.500
2.092
39.316
95.908
128.765
2.626
1.602
525
133.518
5.943
3.160
9.103
238.529

38.475
2.092
14.168
54.735
83.128
2.365
211
416
86.120
2.530
29.821
32.351
173.206

Den uafhængige revisors revisionspåtegning
Revisorerklæringen er medtaget ved reference. I årsrapporten for 2016 findes revisionspåtegningen på side
6-8, og i årsregnskabet for 2015 findes den på side 6. Derudover er der ikke øvrige oplysninger, der er
revideret eller reviewet. Alle historiske regnskabsoplysninger i Prospektet stammer fra Selskabets
reviderede årsrapporter og koncernregnskaber. Proforma regnskabsoplysninger er baseret på de enkelte
ejendomsselskabers aflagte årsregnskaber.
Oversigt over aktiviteter og årsag til ændringer
Copenhagen Capital er en ejendomskoncern, som driver en række bolig- og erhvervsejendomme i
Storkøbenhavn. Den primære indtægtskilde i Copenhagen Capital er lejeindtægter fra ejendomme. Som
følge af istandsættelse af Selskabets ejendomme og grundet den relative store efterspørgsel på boliger i
Storkøbenhavn, har Copenhagen Capital de seneste år tillige haft væsentlige værdireguleringer af
Selskabets ejendomme. Disse værdireguleringer er understøttet af valuarvurderinger af alle Selskabets
ejendomme.
Udover
driftsomkostningerne
for
ejendommene,
hvilket
inkluderer
vedligeholdelsesomkostninger, vicevært og andre driftsomkostninger, samt omkostninger til skatter, afgifter
og forsikringer udgøres Copenhagen Capitals omkostningsbase også af administrationsomkostninger.
Selskabets største omkostninger er dog finansiering, og der er derfor fokus på, at Copenhagen Capitals
finansiering sammensættes med langløbetid og lang rentefastsættelse.
Koncernen har haft stor vækst i sine aktiviteter grundet køb af flere ejendomme, hvilket har medført
stigende omsætning samt forhøjede omkostninger til personale og andre eksterne omkostninger. Samlet
har det ledt til forbedrede driftsresultater i de regnskabsperioder, der er medtaget i dette Prospekt. Fra
2015 til 2016 er Selskabets bruttoresultat steget fra 4,4 mio. kr. til 7,8 mio. kr. Selskabets EBVAT er steget
fra 1,0 mio. kr. til 2,9 mio. kr. og årets resultat er steget fra 9,0 mio. kr. til 17,9 mio. kr. Koncernen har
således udvist en generel tilfredsstillende vækst, hvor bruttoresultatet, EBVAT og årets resultat har oplevet
vækst på henholdsvis 78,1%, 190,8% samt 98,7% fra 2015 til 2016.
Denne vækst skyldes det stigende antal erhvervede ejendomme. Siden overtagelsen af de første
ejendomme primo 2014 har Copenhagen Capital erhvervet samlet 13 ejendomme og indgået aftale om
yderligere én.
Periodemeddelelse
Copenhagen Capital har den 9. maj 2017 afgivet periodemeddelelse for 1. kvartal 2017. Selskabet
offentliggør ikke finansiel information som del af periodemeddelelser.
Driften af Copenhagen Capitals ejendomme forløber som forventet. Ledelsen har i perioden arbejdet med
optimering af forretningsgange samt på at indarbejde de senest indkøbte ejendomme. Copenhagen Capital
har i perioden overtaget følgende ejendomme:




Skindergade 40, 1159 København K. Ejendommen var ved overtagelsen fuldt udlejet.
Prinsessegade 61-63, 1422 København K. Efter udløbet af tilbudspligten overfor lejerne er der, som
forudsat og indregnet i købesummen, igangsat arbejdet med indretning af taglejligheder,
istandsættelse af flere lejligheder samt renovering af ejendommens facader og fællesarealer.
Fanøgade 35-37, 2100 København Ø. Ejendommen er overtaget pr. 1. marts med tre ledige lejemål.
Heraf er de to hurtigt blev udlejet og et er under renovering/ombygning.

Opbygning og indretning af ny taglejlighed i Møllegade 3, 2200 København N forventes at være færdig i
løbet af maj måned.
Den lagte strategiplan med et balancemål på kr. 500 mio. ultimo 2018 følges, og med købet af
ejendommen Vestergade 4-6, 1456 København K til overtagelse 1. juli 2017 er værdien af den samlede
ejendomsportefølje vurderet af ekstern valuar til kr. 389,1 mio. Vurderingerne er i alle tilfælde højere end
Copenhagen Capitals anskaffelsessummer, hvor ejendommene Nørrebrogade 90, 2200 København N,
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Dannebrogsgade 15, 1660 København V, Folkvarsvej 32, 2000 Frederiksberg og Købmagergade 61, 1160
København K efter vurderingerne er de mest fordelagtige køb for Copenhagen Capital.
Til finansiering af egenbetalingen vedrørende købet af Vestergade 4-6, 1456 København K samt til
forventet opførelse af 18 ungdomsboliger på taget af Heimdalsgade 39, 2200 København N vil
Copenhagen Capital som tidligere meddelt udstede præferenceaktier med fortegningsret for eksisterende
aktionærer. Præferenceaktierne har en fortrinsret til 8% udbytte, men til gengæld ingen stemmeret.
Herudover gælder, at Copenhagen Capital kan kræve aktierne indløst til forud aftalte kurser i 2020 og
2024. Copenhagen Capital fastholder forventningerne om et resultat i 2017 på mellem 6,5 og 8,0 mio. kr.
før værdireguleringer af selskabets ejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat.

Vigtigste kilder til omsætning og driftsomkostninger
Omsætning
Selskabet genererer hele sin omsætning fra lejeindtægter.
Omkostninger
Koncernen driftsomkostninger består primært af omkostninger vedrørende investeringsejendommene.
Sådanne indeholder drift af ejendomme, herunder reparations- og vedligeholdelsesomkostninger, vicevært
samt omkostninger til skatter, afgifter og forsikringer samt andre omkostninger. Andre eksterne
omkostninger, der omfatter lønninger, konsulenter. omkostninger til revision, børsmedlemsskab samt
aktiebog, udgør også en betydelig del af Koncernens driftsomkostninger.
Væsentlige faktorer, der påvirker Koncernens driftsresultater
Nye udviklinger, der påvirker Koncernens driftsresultater, er primært erhvervelsen af ejendomme. I 2016
blev der erhvervet to ejendomme til en samlet købesum på 41,9 mio. kr. Herudover er der i 2017 erhvervet
3 ejendomme til en samlet købesum på 84,7 mio. kr. og indgået bindende aftale om køb for 66,0 mio. kr.
Primære faktorer, der har en indvirkning på resultaterne
Ud over de beskrevne faktorer, der påvirker Selskabets driftsresultater, har Selskabets driftsresultater i de
regnskabsperioder, der er medtaget i dette Prospekt, været påvirket af og forventes fortsat at blive påvirket
af nedenstående primære faktorer vedrørende Selskabets forretningsområde.
Økonomiske forhold
Selskabets omsætning og driftsresultater påvirkes af specifikke økonomiske forhold i Selskabets
hovedmarked, Storkøbenhavn. Specielt er makroøkonomiske forhold betydningsfulde for den generelle
performance af Selskabet. Renteniveauet, skatteniveauet, udviklingen på boligmarkedet, boligpriser,
urbaniseringen, forbrugerens opfattelse af den økonomiske situation samt forbrugerens villighed til at leje
boliger påvirker alle Selskabets omsætning samt driftsresultat. Sådanne forhold kan Selskabet ikke alene
påvirke, og man er derfor eksponeret mod udviklingen i sådanne faktorer.

Nøgletal
Nedenfor er vist udvalgte regnskabsrelaterede og aktierelaterede nøgletal for koncernen.
Regnskabsrelaterede & Aktierelaterede nøgletal for Koncernen
Resultat pr. aktie (EPS)
Udvandet resultat pr. aktie (EPS FD)
Egenkapitalforretning (RoE)
Indre værdi pr. aktie (BVPS)
Børskurs ultimo perioden - kroner pr. aktie
Børskurs/indre værdi (P/BV)
Definitioner og ordliste
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2016
0,41
0,41
24,0%
1,76
1,89
1,07

2015
0,40
0,40
23,1%
1,42
1,50
1,05

Resultat pr. aktie (EPS) er på et ensartet niveau i 2015 og 2016.
Egenkapitalforrentningen (Return on Equity, RoE) er et vigtigt nøgletal for at vise udviklingen i et selskab.
RoE måler Copenhagen Capitals profitabilitet ved at vise, hvor meget ekstra profit, der genereres med de
penge, som investorerne har investeret i Selskabet. Væksten i Copenhagen Capital de seneste par år har
medført en relativ høj RoE.
Figur 2 - Kursudvikling Copenhagen Capitals Aktie og indeks
160

1,88

150
140

1,68
1,58

Indeks

130

1,48

120

1,38
110

1,28

100

1,18

Copenhagen Capital

02-12-2016

02-11-2016

02-10-2016

02-09-2016

02-08-2016

02-07-2016

02-06-2016

02-05-2016

02-04-2016

02-03-2016

02-01-2016

02-02-2016

02-12-2015

02-11-2015

02-10-2015

02-09-2015

02-08-2015

02-07-2015

02-06-2015

02-05-2015

02-04-2015

02-03-2015

02-01-2015

1,08
02-02-2015

90

Kr. pr. Copenhagen Capital Aktie

1,78

OMXC PI

Den stigende vækst i Copenhagen Capital har bidraget til forbedrede nøgletal, hvilket samtidig reflekteres i
Selskabets aktiekurs, som er steget fra 1,20 kr. pr. aktie primo 2015 til 1,89 kr. pr. aktie ultimo 2016, hvilket
er en stigning på 57,5%.
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Proforma regnskaber
Selskabet har pr. Prospektdatoen overtaget eller indgået aftale om overtagelse af følgende virksomheder
med ejendomme i København med overtagelse i 2017:





Skindergade 40 ApS, CVR-nr.: 35663932
Prinsessegade 61-63 ApS, CVR-nr.: 36541199
Vestergade 4-6 A/S, CVR.nr.: 33506856
Ejendomme beliggende Fanøgade 35-37

1. januar 2017
1. januar 2017
senest 1. juli 2017
1. marts 2017

Disse køb vil forøge Selskabets balancesum med ca. 67 % (og dermed mere end 25 %), og derfor er det vist
nedenfor, hvorledes resultat og balance påvirkes ved opstilling af proforma resultatopgørelse for 2016 og
balance pr. 31. december 2016
Metodik og forudsætninger
Proforma balancen tager sit udgangspunkt i Udsteders reviderede koncernregnskab for 2016, og
regnskabsoplysningerne for de i 2017 overtagne ejendomme, som var de overtaget den 1. januar 2016.
Proforma regnskabsoplysningerne omhandler i sagens natur en hypotetisk situation og afspejler derfor
ikke Selskabets reelle finansielle stilling eller resultater.
Proforma regnskabsoplysningerne er alene til orientering og ikke nødvendigvis retningsgivende for det
samlede driftsresultat eller finansielle stilling for Selskabet, såfremt transaktionen havde fundet sted den 1.
januar 2016. Oplysningerne er ikke nødvendigvis retningsgivende for driftsresultatet eller den finansielle
stilling for Selskabet i fremtiden.
Formålet med og de anvendte metoder ved opstilling og udarbejdelse af proforma regnskabsoplysningerne
er forskellige i forhold til metoderne anvendt ved opstilling og udarbejdelse af historiske
regnskabsoplysninger. Proforma oplysninger bør læses og fortolkes separat. Der bør ikke foretages en
regnskabsmæssig sammenligning mellem de to opgørelser.
Nedenstående proforma konsoliderede balance og resultatopgørelse for Copenhagen Capital for
regnskabsåret 2016 viser med tilbagevirkende kraft virkningen af følgende transaktioner, der gennemføres i
2017:





100 % ejerandel af Skindergade 40 ApS, CVR nr.: 35663932 foretaget i henhold til købsaftale
underskrevet af Copenhagen Capital og sælger af Skindergade 40 ApS til overtagelse den 1. januar
2017
100 % ejerandel af Prinsessegade 61-63 ApS, CVR-nr.: 36541199 foretaget i henhold til købsaftale
underskrevet af Copenhagen Capital og sælger af Prinsessegade 61-63 ApS til overtagelse den 1.
januar 2017
100 % ejerandel af Vestergade 4-6 A/S, CVR-nr. 33506856 foretaget i henhold til købsaftale
underskrevet af Copenhagen Capital og sælger af Vestergade 4-6 A/S til overtagelse senest den 1.
juli 2017
og ejendommene beliggende Fanøgade 35-37 foretaget i henhold til købsaftale underskrevet af
Copenhagen Capital og sælger af Fanøgade 35-37 til overtagelse den 1. marts2017.

Ejendomskøbene behandles i koncernregnskabet for Copenhagen Capital som direkte køb af ejendomme.
Proforma Regnskabet er udarbejdet som proforma reguleringer til historiske regnskabsoplysninger. Dette
er foretaget i overensstemmelse med EF Forordning 809/2004 og anbefalinger udstedt af Det Europæiske
regnskabsoplysninger. Proforma balancen pr. 31. december 2016 og proforma resultatopgørelsen for 2016
er udarbejdet som om, de aftalte køb af Skindergade 40 ApS, Prinsessegade 61-63 ApS, Vestergade 4-6
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A/S og ejendommene beliggende på Fanøgade 35-37 havde fundet sted den 1. januar 2016 og var indregnet
i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis for Copenhagen Capital for regnskabsåret 2016.
Regnskabsoplysningerne for Copenhagen Capital er fra Copenhagen Capitals koncernregnskab for 2016,
der er indarbejdet i afsnit
.
Den regnskabspraksis og de kriterier, som Copenhagen Capital har anvendt ved udarbejdelsen af
årsrapporten for 2016, fremgår af noterne til Copenhagen Capitals årsrapport for 2016. Der henvises i den
forbindelse til note 1 i Copenhagen Capitals årsrapport for 2016, side 32-37.
Opstillingen af Proforma koncernbalancen 31. december 2016 og proforma resultatopgørelsen for 2016
omfatter følgende kolonner (kolonnernes nummer kan følges øverst i nedenstående tabel):
Kolonne 1: Copenhagen Capital A/S, Årsrapport for 2016
I første kolonne fremgår det historiske koncernregnskab for Copenhagen Capital for 2016, som er aflagt i
overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven og revideret af
KPMG P/S ved statsautoriserede revisorer Michael Sten Larsen og Henrik Kyhnauv, som afgav deres
revisionspåtegning den 10. marts 2017.
Alle regnskabsoplysninger er offentliggjort via Nasdaq og er tilgængelige på koncernens hjemmeside:
www.copenhagencapital.dk
Revisionspåtegningen for års-og koncernregnskabet for 2016 fremgår af årsrapporten side 6-8, og er uden
forbehold eller supplerende oplysninger.
Seneste regnskabsoplysningers alder
De seneste offentliggjorte regnskabsoplysninger er i form af årsrapport for 2016 omfattede perioden den. 1.
januar 2016 til den 31. december 2016.
Kolonne 2: Skindergade 40 ApS, Årsrapport 2016
I anden
Skindergade 40 ApS, Årsrapport 31.12.2016
fra årsrapporten for 2016. Resultatopgørelsens beløb fremgår af årsrapportens side 9, og balancens beløb
fremgår af siderne 10-11. Årsregnskabet for Skindergade 40 ApS er aflagt efter Årsregnskabsloven.
Der er ikke foretaget revision af årsregnskabet for 2016.
Alle regnskabsoplysninger er offentliggjort via CVR.dk og er tilgængelige på CVR.dk hjemmeside:
https://datacvr.virk.dk/data/
Seneste regnskabsoplysningers alder
De seneste offentliggjorte regnskabsoplysninger er i form af årsrapport for 2016 omfattede perioden den. 1.
januar 2016 til den 31. december 2016. Regnskabsoplysningerne er ikke reviderede.
Kolonne 3: Prinsessegade 61-63 ApS, Årsrapport 2016
I tredje
Prinsessegade 61-63 ApS, Årsrapport 31.12.2016
regnskabstallene fra årsrapporten for 2016. Resultatopgørelsens beløb fremgår af årsrapportens side 7, og
balancens beløb fremgår af siderne 8-9. Årsregnskabet for Prinsessegade 61-63 ApS er aflagt efter
Årsregnskabsloven.
Der er foretaget revision af årsregnskabet for 2016.
Alle regnskabsoplysninger er offentliggjort via CVR.dk og er tilgængelige på CVR.dk hjemmeside:
https://datacvr.virk.dk/data/
Revisionspåtegningen for årsregnskabet for 2016 fremgår af årsrapporten side 2, og er uden forbehold eller
supplerende oplysninger.
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Seneste regnskabsoplysningers alder
De seneste offentliggjorte regnskabsoplysninger er i form af årsrapport for 2016 omfattede perioden den. 1.
januar 2016 til den 31. december 2016. .
Kolonne 4: Vestergade 4-6 A/S, Årsrapport 2016
I fjerde
Vestergade 4-6 A/S, Årsrapport 31.12.2016
fra
årsrapporten for 2016. Resultatopgørelsens beløb fremgår af årsrapportens side 8, og balancens beløb
fremgår af siderne 9-10. Årsregnskabet for Vestergade 4-6 A/S er aflagt efter Årsregnskabsloven.
Der er foretaget revision af årsregnskabet for 2016.
Alle regnskabsoplysninger er offentliggjort via CVR.dk og er tilgængelige på CVR.dk hjemmeside:
https://datacvr.virk.dk/data/
Revisionspåtegningen for års-og koncernregnskabet for 2016 fremgår af årsrapporten side 5-6, og er uden
forbehold eller supplerende oplysninger.
Seneste regnskabsoplysningers alder
De seneste offentliggjorte regnskabsoplysninger er i form af årsrapport for 2016 og omfattede perioden
den. 1. januar 2016 til den 31. december 2016.
Kolonne 5: Ejendommen Fanøgade 35-37, Regnskabsoplysninger for 2016
I femte
-37, regnskabsoplysninger 2016 indgår
regnskabsoplysninger baseret på bogføring for ejendommen som en del af NDP København ApS,
købsaftale og optaget realkreditlån, opstillet efter Årsregnskabsloven.
Ejendommen indgik i 2016 i årsregnskabet for NDP København ApS, der er aflagt efter
Årsregnskabsloven. Ejendommen har haft sin egen bogføringsbalance. Der er ikke afgivet separat
revisionspåtegning for regnskabsopstillingen for 2016 for ejendommen.
Der er foretaget revision af årsregnskabet for NDP København ApS for 2016, der er offentliggjort via
CVR.dk og er tilgængelige på CVR.dk hjemmeside: https://datacvr.virk.dk/data/
Revisionspåtegningen for årsregnskabet for 2016 fremgår af årsrapporten side 5-6, og er uden forbehold
eller supplerende oplysninger.
Seneste regnskabsoplysningers alder
De anvendte regnskabsoplysninger er for 2016 omfattede perioden den. 1. januar 2016 til den 31. december
2016. Regnskabsoplysningerne er ikke separat reviderede.
Kolonne 6: Proforma justeringer
Den sjette kolonne indeholder justeringer som følge af at regnskabsoplysningerne for Skindergade 40 ApS,
Prinsessegade 61-63 ApS, Vestergade 4-6 A/S og ejendommene Fanøgade 35-37, er aflagt efter
Årsregnskabsloven. Disse oplysninger er via justeringerne tipasset den anvendte regnskabspraksis for
Copenhagen Capital A/S for regnskabsåret 2016.
Regnskabstallene er proforma justeret ved værdiregulering af de i 2017 købte ejendomme fra koncernens
anskaffelsesværdi til dagsværdi pr. 31.12.16, som er opgjort S&A i januar 2017 samt dagsværdiregulering af
prioritetsgæld som om disse transaktioner var gennemført den 1. januar 2016.
Der er taget udgangspunkt i ejendommenes faktiske anskaffelsesværdi som opgjort efter koncernens
anskaffelsesværdi ved Copenhagen Capital A/S´ køb af selskaberne Skindergade 40 ApS, Prinsessegade 6163 ApS, Vestergade 4-6 A/S og ejendommene Fanøgade 35 37, i alt 138 mio. kr.
Endvidere elimineres kapitalinteresser i dattervirksomheder, udskudte skatter som i dattervirksomhederne,
der indgår i værdiansættelsen af ejendommene, optagelse af realkreditlån samt intern gæld. Bruttoresultat
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specificeres i nettoomsætning og driftsomkostninger, hvor disse ikke fremgår af de aflagte årsrapporter for
2016.
Det forventede nettoprovenu fra kapitaltilførslen, 20,3 mio. kr., er ikke indarbejdet i proforma balancen
men er præsenteret som ikke-forrentet Mellemfinansiering. Denne post udlignes ved modtagelsen af det
forvetnede netto provenu.
Kolonne 7: Proforma resultat/balance
I den syvende kolonne under overskriften
2016
1 til 6.

resultat 2016 hhv. Proforma balance 31. december
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Resultatopgørelse

1.530
-265
1.265
1.265
-354
911
-

911
-200
711

1.541
1.541
-718
823
16.885

17.708
-3.950
13.758

526
-228
298
-1.292
-994
6.168

5.174
-1.138
4.036

1.136
1.136
-233
903
5.132

6.035
-1.303
4.732

9.736
-1.868
7.868
133
-766
-1.555
5.680
19
-2.765
2.934
18.399
-4.040
17.293
640
17.933

Nettoomsætning........................................................
Driftsomkostninger ejendomme.............................
Bruttoresultat.............................................................

Andre driftsindtægter.................................................
Personaleomkostninger...........................................
Andre eksterne omkostninger.................................
Resultat af før finansielle poster (EBIT)...............

Finansielle indtægter................................................
Finansielle omkostninger........................................
Resultat før kurs- og værdireg. (EBVAT).............

Dagsværdiregulering af ejendomme.....................
Dagsværdiregulering af prioritetsgæld..................

Resultat før skat........................................................
Årets skat.....................................................................
Årets resultat i alt.....................................................

5
Ejendommen
Fanøgade 35 - 37
regnskabsoplysning
er 31.12.2016

4
Vestergade 4-6
A/S
Årsrapport
31.12.2016

3
Prinsessegade 6163 ApS
Årsrapport
31.12.2016

2
Skindergade 40
ApS
Årsrapport
31.12.2016

1

Copenhagen Capital
A/S
Årsrapport
31.12.2016

t.DKK

3.352

-14.366
-559

5.400
-2.196

Proforma
justeringer

6

32.218
-4.599
32.197
-2.599
29.598

19
-5.362
4.578

133
-766
-1.783
9.921

16.666
-4.329
12.337

Proforma
Resultat 2016

7

A4, A7

A3, A4, A5
A6

A1
A2

Noter

65

Aktiver i alt..........................................................................

54.500
2.092
39.316
95.908
128.765
2.626
1.602
525
133.518
5.943
3.160
9.103
238.529

Registreret kapital.................................................................
Henlæggelse til særlig reserve.............................................
Overført resultat....................................................................
Egenkapital.........................................................................

Bankgæld og kreditinstitutter................................................
Deposita................................................................................
Udskudt skat.........................................................................
Lovpligtige vedligeholdelsesforpligtelser...............................
Langfristede forpligtelser.................................................

Kortfristet del af langfristet gæld...........................................
Gæld til sælger......................................................................
Mellemfinansiering…………………………………………....
Anden gæld...........................................................................
Kortfristede forpligtelser..................................................

Passiver i alt.......................................................................

Passiver

238.529

Tilgodehavender for salg......................................................
Andre tilgodehavender..........................................................
Periodeafgrænsningsposter.................................................
Likvide beholdninger.............................................................
Kortfristede aktiver i alt....................................................

Skindergade 40
ApS, Årsrapport
31.12.2016

Copenhagen Capital
A/S
Årsrapport
31.12.2016

25.228

439
439

12.726
296
2.229
15.251

125
9.413
9.538

25.228

25.200
25.200
13
15
28

2

1

229.015
229.015
321
1.960
7.233
9.514

Investeringsejendomme.......................................................
Langfristede aktiver i alt...................................................

Aktiver

Balance

40.314

1.794
395
2.189

21.032
314
3.069
24.415

2.800
10.910
13.710

40.314

32.500
32.500
8
248
6
7.552
7.814

Prinsessegade 6163 ApS
Årsrapport
31.12.2016

3

66.386

1.812
402
2.214

35.400
1.114
4.066
40.580

10.125
13.467
23.592

66.386

66.000
66.000
213
173
386

Vestergade 4-6
A/S
Årsrapport
31.12.2016

4

27.911

7.773
7.773

18.900
277
200
19.377

50
711
761

27.911

-21.062

6.947
-11.818
20.300
15.429

-554

-6.524

5.970

-22.837
-35.937

-13.100

-21.062

-15.869
-15.869

-5.193

-5.193

Proforma
justeringe
r

Ejendommen
Fanøgade 35 37regnskabsoplysni
nger 31.12.2016
t.DKK.

27.000
27.000
911
911

6

5

12.890
20.300
3.957
37.147
377.306

222.793
4.627
4.642
525
232.587

54.500
2.092
50.980
107.572

377.306

542
2.221
21
0
2.784

374.522
374.522

Proformabalan
ce 31.
december
2016

7

A14
A15
A9

A4, A13

A6, A11, A12, A14

A5, A16

A11, A16

A9, A10, A11, A12, A15, A16

A3, A5, A8

Noter til proforma regnskab
Noter til kolonne 6 proforma justeringer
A1: Re-klassifikation af 5,400 mio. kr. som følge af, at der i årsrapporterne for Skindergade 40 ApS,
Prinsessegade 61-63 ApS og Vestergade 4-6 ApS ikke fremgår nettoomsætning.
A2: Re-klassifikation af 2,197 mio. kr. som følge af, at der i årsrapporterne for Skindergade 40 ApS,
Prinsessegade 61-63 ApS og Vestergade 4-6 ApS ikke fremgår driftsomkostninger.
A3: Justering på 12,013 mio. kr. for at tilpasse de indregnede værdireguleringer af de tilkøbte ejendomme,
så værdiregulering sker fra koncernens anskaffelsessum til koncernens dagsværdier pr. 31.12.16, som er
opgjort af S&A i januar 2017. Dagsværdi opgøres i henhold til Copenhagen Capitals anvendte
regnskabspraksis ud fra en markedsdeltagersynsvinkel, hvor der tages højde for at koncernens ejendomme
er placeret i hver sin separate juridiske enhed:
Kr. -0,082 mio. Skindergade 40 ApS,
Kr. -2,501 mio. Prinsessegade 61-63 ApS,
Kr. -14.640 mio. Vestergade 4-6 A/S og
Kr.. 5,210 mio. Ejendommen Fanøgade 35-37.
A4: Justering på -3,040 mio. kr. i udskudt skat i resultatet og balancen som følge af dagsværdiregulering af
de nye ejendomme i henhold til Copenhagen Capitals anvendte regnskabspraksis:
Kr. -1,105 mio. Skindergade 40 ApS,
Kr. -0,560 mio. Prinsessegade 61-63 ApS,
Kr. -0,571 mio. Vestergade 4-6 A/S og
Kr. -0,803 mio. Ejendommen Fanøgade 35-37.
A5: Justering på -5,393 mio. kr, for at tilpasse de indregnede værdireguleringer af de tilkøbte ejendomme
fra de bogførte værdier i historiske regnskabsoplysninger for de købte ejendomme til koncernens
dagsværdier pr. 31.12.16, som er opgjort af S&A i januar 2017. Dagsværdi opgøres i henhold til Copenhagen
Capitals anvendte regnskabspraksis ud fra en markedsdeltagersynsvinkel, hvor der tages højde for at
koncernens ejendomme er placeret i hver sin separate juridiske enhed:
Kr. -1,130 mio. Skindergade 40 ApS,
Kr. -1,680 mio. Prinsessegade 61-63 ApS,
Kr. - 0,451 mio. Vestergade 4-6 A/S og
Kr. - 2,132 mio. Ejendommen Fanøgade 35-37
A6: Justering på -0,559 kr. i resultatet og balancen som følge af dagsværdiregulering af realkreditgæld
vedrørende de tilkøbte ejendomme pr. 31.12.16, der andrager
Kr. 0,042 mio. Skindergade 40 ApS og
Kr. -0,601 mio. Prinsessegade 61-63 ApS
A7: Justering på 6,392 mio. kr. i resultatet som følge af at udskudt skat i ejendomsselskaberne indregnes i
dagsværdiregulering af ejendommene i koncernregnskabet:
Kr. 1,104 mio. Skindergade 40 ApS,
Kr. 1,139 mio. Prinsessegade 61-63 ApS,
Kr. 3,949 mio. Vestergade 4-6 A/S og
Kr. 0,200 mio. ejendommen Fanøgade 35-37.
A8: Eliminering af -6,000 mio. kr., der i Copenhagen Capital A/S balance pr. 31. december 2016 er
indregnet som forudbetaling for ejendomme overtaget 1. januar 2017
Skindergade 40 ApS 2,000 mio. kr. og
Prinsessegade 61-63 ApS 4,000 mio. kr.
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A9: Justering på 20,3 mio. kr. fra forventet nettoprovenu fra kapitaltilførsel er ikke indarbejdet i proforma
egenkapitalen og er derfor vist som Mellemfinansering.
A10: Justering på -7,725 mio. kr. som følge af afregning af de tilkøbte selskabers likviditetsbeholdning med
sælger ved overtagelse
Kr. -7,552 mio. Prinsessegade 61-63 ApS og
Kr. -0,173 mio. Vestergade 4-6 A/S.
A11: Justering på 7,600 mio. kr. som følge af optagelse af realkreditlån i Vestergade 4-6 A/S.
A12: Justering på -1,000 mio. kr. som følge af indfrielse af bankgæld ved overtagelse af selskabet
Vestergade 4-6 A/S.
A13: Justering på -9.564 mio. kr. af udskudt skat i balancen som følge af at udskudt skat i
ejendomsselskaberne indregnes i dagsværdiregulering af ejendommene i koncernregnskabet
Kr. -2,229 mio. Skindergade 40 ApS,
Kr. -3,069 mio. Prinsessegade 61-63 ApS,
Kr. -4,066 mio. Vestergade 4-6 A/S og
Kr. -0,200 mio. ejendommen Fanøgade 35-37.
A14: Justering på 1,189 mio. kr. som følge af præsentation af kortfristet del af langfristet realkreditgæld.
Kr. 0,446 mio. Skindergade 40 ApS og
Kr. 0,743 mio. Prinsessegade 61-63 ApS
A15: Justering på -11.818 mio. kr. som følge af afregning af gæld til sælgerne af de 4 tilkøbte enheder, der
andrager
Kr. -0,439 mio. Skindergade 40 ApS,
Kr. -1,794 mio. Prinsessegade 61-63 ApS og
Kr. -1,812 mio. Vestergade 4-6 ApS
Kr. -7.773 mio. Fanøgade 35-37
A16: Eliminering på 11.664 mio. kr. af kapitalinteresser i de 4 tilkøbte enheder.
Skindergade 40 ApS 4,666 mio. kr.,
Prinsessegade 61-63 ApS 0,393 mio. kr. og
Vestergade 4-6 A/S 2,616 mio. kr., og
Ejendommene Fanøgade 35-37 3,989 mio. kr.
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Den uafhængige revisors erklæring om opstilling af proforma regnskabsoplysninger
Til læserne af dette Prospekt
Erklæring om opstilling af proforma regnskabsoplysninger indeholdt i et prospekt
Vi har fået som opgave at afgive erklæring om, hvorvidt proforma regnskabsoplysningerne for Copenhagen
Capital A/S er opstillet, herunder indsamlet, på forsvarlig vis på det beskrevne grundlag, samt hvorvidt
grundlaget er konsistent med Copenhagen Capital A/S' regnskabspolitikker. De relevante kriterier, som
skal anvendes ved opstillingen, herunder indsamlingen af proforma regnskabsoplysningerne, er angivet i

Proforma regnskabsoplysningerne fremgår af side 60-67 i Prospektet. Det beskrevne grundlag fremgår på
side 60-63 Metodik og forudsætninger
Vi vil udtrykke vores konklusion med høj grad af sikkerhed.
oplysningerne givet egenarten af tilgængelige data er indsamlet, klassificeret, opsummeret samt præsenteret
på passende vis på det grundlag, der er beskrevet på side 60-63 Metodik og f
erklæringsopgave, at det beskrevne foreliggende grundlag for proforma regnskabsoplysningerne, hvor det
er relevant og muligt, for så vidt angår indregning og måling (efter eventuelle nødvendige reguleringer) er
udarbejdet konsistent med den regnskabspraksis, der fremgår af Copenhagen Capital A/S'
koncernregnskab for 2016, som indarbejdet ved reference i Prospektet.
Formålet med proforma regnskabsoplysninger i et prospekt er at illustrere én indvirkning af en eller flere
betydelige begivenheder og/eller transaktioner på virksomhedens historiske ikke-justerede
regnskabsoplysninger, som om begivenhederne var indtruffet, og/eller transaktionerne var gennemført, på
et tidligere valgt illustrativt tidspunkt. Vi giver således ingen sikkerhed for, at det faktiske resultat af
transaktionerne pr. 1. januar 2016 ville have været som angivet.
Proforma regnskabsoplysningerne med tilhørende erklæringer er alene udarbejdet til brug for selskabets
Prospekt, der udarbejdes i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004, og kan ikke
anvendes i anden forbindelse.
Ledelsens ansvar
Selskabets ledelse har ansvaret for at opstille, herunder indsamle, proforma regnskabsoplysningerne på
forsvarlig vis på det beskrevne grundlag, samt at sikre at dette grundlag er konsistent med Copenhagen
Capital A/S' regnskabspolitikker, og at proforma regnskabsoplysningerne i øvrigt opfylder øvrige kriterier i
Kommissionens fo

Proforma regnskabsoplysningerne er opstillet af Ledelsen for at illustrere indvirkningen af transaktionerne
på koncernens finansielle stilling pr. 31. januar 2016 og koncernens finansielle resultat for perioden, der
slutter 31. december 2016, som om transaktionerne havde fundet sted den 1. januar 2016.
Som led i denne proces har Ledelsen uddraget oplysninger fra koncernens koncernregnskab for
regnskabsåret 2016. Koncernregnskabet er forsynet med en revisionspåtegning uden forbehold eller
supplerende oplysninger og indarbejdet i Prospektet ved reference.
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Resultatforventninger
Ledelsens resultatforventninger for 2017 for koncernen er præsenteret nedenfor.
Vi har udarbejdet og præsenteret resultatforventningerne for regnskabsåret 2017, inklusive de væsentligste
forudsætninger. Resultatforventningerne er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som
koncernregnskabet for 2016.
Resultatforventningerne for regnskabsåret 2017 er baseret på en række faktorer, herunder visse skøn og
forudsætninger. Selskabet forventer at øge ejendomsporteføljen til 500 mio. kr. frem mod udgangen af
2018.
Figur 3 - Bogført værdi af Capenhagen Capitals ejendomsportefølje
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F or 2017 forventer Copenhagen Capital et resultat på mellem 6,5 og 8,0 mio. kr. før værdireguleringer af
selskabets investeringsejendomme, regulering af gæld til markedsværdi og skat.
De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra resultatforventningerne for regnskabsåret 2017, idet
forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige.
Resultatforventningerne for regnskabsåret 2017 i dette afsnit bør læses i sammenhæng med afsnittet
"Risikofaktorer".
Hellerup, 30. maj 2017
Copenhagen Capital A/S
Bestyrelsen

Lars Kallestrup
Bestyrelsesmedlem
Direktør

B1t1�
Direktionen

Direktør

tfusA

Lisbeth Bak
Bestyrelsesmedlem
Direktør

Selskabets resultatforventninger for koncernen 2017
Metodik og forudsætninger
Forventninger til regnskabsåret 2017 repræsenterer Ledelsens bedste skøn. Selskabets forventninger til
regnskabsåret 2017 er udarbejdet på grundlag af Selskabets anvendte regnskabspraksis, som er i
overensstemmelse med IFRS, som godkendt af EU og yderligere krav i årsregnskabsloven. Selskabets
anvendte regnskabspraksis er beskrevet i årsrapporten for 2016. Forventningerne er baseret på en række
forudsætninger og skøn, som, selvom de er præsenteret med specifikke tal, og Ledelsen anser dem for at
være rimelige, i sagens natur er forbundet med forretningsmæssig, driftsmæssig og økonomisk usikkerhed,
hvoraf en stor del er uden for Selskabets kontrol, samt på forudsætninger vedrørende fremtidige
forretningsmæssige beslutninger, som muligvis vil blive ændret. Forventninger er udarbejdet under
hensyntagen til både eksterne og interne forhold, herunder aktuelle forventninger til udviklingen på
Selskabets markeder, udviklingen i væsentlige omkostningskategorier, samt effekten af gennemførte og
igangsatte initiativer. Nedenstående gennemgang indeholder fremadrettede udsagn, og Selskabets faktiske
resultater vil kunne afvige væsentligt fra de heri omtalte resultater blandt andet som følge af forhold, der
omtales i afsnittet "Risikofaktorer". Forventninger for 2017 i dette afsnit bør derfor læses i sammenhæng
med afsnittet "Risikofaktorer".
Budgetforudsætninger for 2017, som Selskabets ledelse har indflydelse på
Copenhagen Capital har indflydelse på de forudsætninger og hændelser, der vedrører Selskabets
gennemførelse af strategi, drift og administrative omkostninger.
Resultatforventninger for koncernen for 2017 er baseret på de beskrevne 14 ejendomme, hvoraf 4
ejendomme overtages i løbet af 2017. Forventninger til lejeindtægter, herunder tomgangsleje og
driftsomkostninger for ejendomme er baseret herpå. Faste omkostninger til ledelse, selskabsadministration
og compliance forventes at blive forøget, primært grundet ansættelse af CFO. Andre eksterne
omkostninger forventes på samme niveau som for 2016. Selskabet forventer et resultat på mellem 6,5 og
8,0 mio. kr. før værdireguleringer af Selskabets investeringsejendomme, regulering af gæld til
markedsværdi og skat.
Budgetforudsætninger for 2017, som Selskabets ledelse ikke har indflydelse på
Det ligger udenfor Selskabets indflydelse, hvis der sker ændringer i makroøkonomiske, politiske,
samfundsøkonomiske,
lovgivningsmæssige,
skattemæssige
eller
markedsmæssige
forhold,
valutakursudsving samt handlinger fra kunders, konkurrenter eller investorers side.
I den forbindelse budgetteres med, at debitorer betaler i overensstemmelse med de aftalte tidsterminer, og
at der f.eks. ikke kommer en ny finanskrise.
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Den uafhængige revisors erklæring om fremadrettede finansielle oplysninger for 2017
Til læserne af dette Prospekt
Vi har fået til opgave at afgive erklæring om, hvorvidt de fremadrettede finansielle oplysninger for 2017 for
Copenhagen Capital A/S er udarbejdet på det anførte grundlag, samt hvorvidt regnskabsgrundlaget for de
fremadrettede finansielle oplysninger er i overensstemmelse med Copenhagen Capital A/S'
regnskabsprincipper.
De fremadrettede finansielle oplysninger for 2017 fremgår af side 70 i Prospektet. Det anførte grundlag
fremgår af afsnittet "Metodik og forudsætninger" på side 71.
Vi vil udtrykke vores konklusion med høj grad af sikkerhed.
Ved udtrykket "regnskabsgrundlaget for de fremadrettede finansielle oplysninger er i overensstemmelse
med Copenhagen Capital A/S' regnskabsprincipper" forstås i denne erklæringsopgave, at de fremadrettede
finansielle oplysninger, er udarbejdet efter den regnskabspraksis, der fremgår af Copenhagen Capital A/S'
koncernregnskab som indarbejdet i Prospektet ved reference.
Formålet med de fremadrettede finansielle oplysninger for 2017 er at afspejle den forventede økonomiske
virkning af Ledelsens handlingsplaner for 2017.
De faktiske resultater af driften for 2017 vil sandsynligvis afvige fra de fremadrettede finansielle oplysninger
for 2017, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være
væsentlige i hvert tilfælde.
De fremadrettede finansielle oplysninger er udarbejdet til brug for selskabets Prospekt, der udarbejdes i
henhold til kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 med efterfølgende ændringer
(Prospektforordningen), og kan som følge heraf være uegnet til andet formål.
Vores erklæring afgives i henhold til Prospektforordningen og er udarbejdet i overensstemmelse med
dansk praksis for erklæringer i henhold til Prospektforordningen og er udelukkende til brug for
aktionærerne og potentielle investorer i forbindelse med den påtænkte optagelse til handel på Nasdaq
Copenhagen af aktier i Copenhagen Capital A/S og det offentlige udbud af disse aktier.
Ledelsens ansvar
Selskabets ledelse har ansvaret for at udarbejde de fremadrettede finansielle oplysninger på det anførte
grundlag, samt at regnskabsgrundlaget for de fremadrettede finansielle oplysninger er i overensstemmelse
Copenhagen Capital A/S' regnskabsprincipper.
Ledelsen har endvidere ansvaret for de forudsætninger, som de fremadrettede finansielle oplysninger er
baseret på.
Revisors ansvar
Vores ansvar er i overensstemmelse med Prospektforordningen at udtrykke en konklusion om, hvorvidt
de fremadrettede finansielle oplysninger er udarbejdet på det anførte grundlag, samt hvorvidt
regnskabsgrundlaget for de fremadrettede finansielle oplysninger er i overensstemmelse med Copenhagen
Capital A/S' regnskabsprincipper.
Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med ISAE 3000, Andre erklæringsopgaver med sikkerhed
end revision eller review af historiske finansielle oplysninger og yderligere krav ifølge dansk
revisorlovgivning.
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Kapitalressourcer
Nedenstående tabel fremviser pengestrømsopgørelsen for Copenhagen Capital i den historiske
regnskabsperiode.
Pengestrømsopgørelse for Koncernen (t. kr.)
Årets resultat af fortsættende aktiviteter før skat
Regulering for ikke-likvide driftsposter
Dagsværdiregulering af investeringsejendomme & gæld
Andre reguleringer
Ændringer i driftskapital
PENGESTRØM FRA DRIFTSAKTIVITET
Køb af investeringsejendomme
Salg af kapitalandele i associeret virksomhed
PENGESTRØM FRA INVESTERINGSAKTIVITET
Optagelse/omprioritering af bankgæld og kreditinstitutter
Afdrag/indfrielse bankgæld og kreditinstitutter
Kontant kapitalforhøjelse
Tildeling af warrants
PENGESTRØM FRA FINANSIERINGSAKTIVITET
PERIODENS PENGESTRØM
Likvider, primo
LIKVIDER, ULTIMO

2016
17.292

2015
9.647

-18.399
985
-8.743
-2.595
-41.920
0
-41.920
75.782
-45.637
16.025
76
46.246
1.731
5.502
7.233

-9.413
342
118
694
-68.735
250
-68.485
101.410
-43.059
11.969
0
70.320
2.529
2.973
5.502

Copenhagen Capital tilstræber til enhver tid råde over 1,0 mio. kr. i likvider eller let omsættelige
værdipapirer. Såfremt likviditetsberedskabet ekstraordinært falder under 1,0 mio. kr. i forbindelse med køb
af ejendomme, skal der foreligge en underbygget plan for, hvordan kapitalberedskabet retableres indenfor
6 måneder.
Erklæring om arbejdskapitalen
Ledelsen vurderer, at Selskabets arbejdskapital er tilstrækkelig til at dække nuværende behov for perioden
indtil 12 måneder efter Prospektdatoen. I januar 2017 er der yderligere optaget realkreditlån på 10 mio. kr.
Kapitalisering og gældssituationen
Selskabet finansieres af egenkapital og realkreditgæld.
Selskabet har pr. 31. marts 2017 et kontant indestående på 1,44 mio. kr.
Det kontante nettoprovenu fra Udbuddet er op til 20,3 mio. kr., der skal anvendes til køb af ejendommen
Vestergade 4-6, 1456 København K.
Gældssituation pr. 31. december 2016 i alt 142,6 mio. kr., der er fordelt med 7,1 mio. kr. hos
moderselskabet og 135,5 mio. kr. hos datterselskaberne.
Garanteret og ikke garanteret gæld
Hverken Selskabets bankforbindelse eller andre har stillet garantier for Selskabets gæld.
Al gæld i Selskabet pr. 31. marts 2017 189,7 mio. kr. er ikke garanteret. En stor del af gælden, 179,5 mio. kr.
er optaget hos realkreditinstitutter. 10,2 mio. kr. er gæld i forbindelse med deposita, udskudt- og lovpligtig
skat og anden gæld.
Sikret og usikret gæld
De samlede gældsforpligtelser pr. 31. marts 2017 på 189,7 mio. kr. er sikret ved pant i ejendommene for
179,5 mio. kr.
Selskabets usikrede kreditorer udgøres af deposita, udskudt skat og lovpligtige vedligeholdelse forpligtelser
samt anden gæld.
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Rentefastsættelsesperioder på selskabets realkreditgæld er illustreret herunder.
Figur 4 Copenhagen Capitals finansieringsstruktur

Fast rente 0-4 år
Fast rente 5-9 år
Fast rente10-19 år
Fast rente 20+ år

Rets- og voldgiftssager
Som led i Erhvervsstyrelsens løbende regnskabskontrol har Selskabet i løbet af 2016 drøftet Selskabets
oplysninger om dagsværdimåling af koncernens investeringsejendomme og realkreditgæld. Konsekvensen
På
baggrund heraf er oplysninger herom præciseret i såvel halvårs som årsrapport for 2016. Sagen er nu
afsluttet.
Udover førnævnte sag har Selskabet ikke inden for de seneste 12 måneder fra Prospektdatoen været og er
ikke på nuværende tidspunkt involveret i nogen statssager, retssager, voldgiftssager, administrative sager
eller tvister, der har haft væsentlig indvirkning på Selskabets finansielle stilling eller resultat, og Ledelsen er
ikke bekendt med, at der er nogen sager, som er anlagt eller muligvis bliver anlagt, der måtte have en
sådan indvirkning fremadrettet.
Væsentlige ændringer i Udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling
Der har ikke været væsentlige ændringer i Udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling efter
afslutningen af koncernregnskabet 2016, ud over hvad der allerede er oplyst i koncernregnskabet 2016.
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BESTYRELSE OG DIREKTION
Copenhagen Capital består af en bestyrelse på 3 medlemmer. Nedenstående grafik viser hvorledes
hierarkiet i Bestyrelsen samt Direktion foreligger:

Der er ingen slægtskab mellem individuelle bestyrelses- og/eller direktionsmedlemmer.
Den 3. maj meddelte Selskabet, at bestyrelsesformand Bjarne Thorup desværre måtte udtræde af
bestyrelsen for at kunne koncentrere sig om sine øvrige tillidshverv. Bestyrelsen i Copenhagen Capital
konstituerede sig med bestyrelsesmedlem advokat Henrik Oehlenschlæger som formand, og suppleant
Lisbeth Bak indtrådte som ordinært medlem.
En beskrivelse af hvert enkelt medlem af Bestyrelse samt Direktion foreligger herunder.
Henrik Oehlenschlæger, Bestyrelsesformand Harløsevej 175, 3400 Hillerød
Henrik Oehlenschlæger (f. 1954) er advokat og medindehaver af Rialtoadvokater.
Henrik Oehlenschlæger er eller har indenfor de seneste 5 år været tilknyttet følgende virksomheder
(datterselskaber af Udsteder ekskluderet).
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Virksomhed

Periode

Tilknyttet som

Copenhagen Capital A/S

06.05.2014 Nu

Vester Farimagsgade 27-31 A/S

03.11.2005 Nu

Trepko A/S

18.06.1976 Nu

Bestyrelsesformand
Bestyrelsesmedlem
& Direktion
Bestyrelsesmedlem

TMS ApS

04.09.1998 Nu

Bestyrelsesmedlem

Rødovre Tømrerfirma ApS

15.04.2003 Nu

Direktion

Derma Projekter ApS

23.08.2012 Nu

Direktion

Bornebusch Tegnestue A/S

21.08.1997 Nu

Formand

Projekter 2007 ApS

05.09.2012 Nu

Direktion

Dripmate A/S

14.12.2012 Nu

Bestyrelsesmedlem

Ulrichsdal ApS

04.06.2004 Nu

Direktion

A

15.03.1999 Nu

Direktion

Ejendomsaktieselskabet Kirkebo

04.06.1996 Nu

Formand

Tegneren Robert Storm
Museumsfond
Frederiksberg Boligfond

Petersens

01.01.2014 Nu

Formand

19.03.2014 Nu

Bestyrelsesmedlem

Rialto Advokater I/S

01.01.1994 Nu

Fuldt Ansvarlig Deltager

A.C. Finans ApS

01.03.2003 Nu

Direktion

Soltsherrensvej 103

01.12.2006 Nu

Fuldt Ansvarlig Deltager

I/S Hadsundsvej 12

21.05.2001 Nu

Fuldt Ansvarlig Deltager

Dansk Ejerbo A/S

29.05.2006 Nu

Bestyrelsesmedlem

Ejendomsaktieselskabet af 23/9-1977

29.05.2006 Nu

Bestyrelsesmedlem

Ulrichsdal V/Henrik Oehlenschlæger

01.07.1989 Nu

Fuldt Ansvarlig Deltager

Network Capital Group Holding A/S

09.11.2016 Nu

Bestyrelsesmedlem

Atendi A/S

01.02.1998 Nu

Formand

Dansk Multibyg A/S
Thorvaldsensvej 3, 2000 Frederiksberg
ApS
MKS Software Systems ApS

31.05.2012 25.02.2015

Likvidator

14.03.2006 18.02.2013

Direktion

10.02.2010 13.02.2013

Likvidator

Anhela ApS

14.08.2009 02.07.2014

Direktion

10. December 2011 A/S

21.04.2015 07.10.2015

Likvidator

Cocarrot ApS

01.02.2012 15.12.2014

Bestyrelsesmedlem

Gruhn Holding A/S

01.12.2015 01.08.2016

Likvidator

Anpartsselskabet Petersborgvej 5 og 7

28.02.1955 24.11.2015

Direktion

Privatbo A/S

17.04.2013 27.05.2014

Bestyrelsesmedlem

Privatbo A.M.B.A Af 1993

30.05.2012 27.05.2014

Næstformand

Københavns Andelskasse

16.04.2015 05.07.2016

Næstformand

Network Capital Group Holding A/S

29.04.2016 05.07.2016

Bestyrelsesmedlem

Urania Cykler A/S

01.02.1987 05.09.2013

Formand

Lars Kallestrup, Bestyrelsesmedlem Vestagervej 1, 01 2100 København Ø
Lars Kallestrup (f. 1960) er uddannet Cand. Oecon. Lars Kallestrup har erfaring indenfor CFO services,
Supply Chain Management og strategi udvikling og eksekvering indenfor FMCG.
Lars Kallestrup er eller har indenfor de seneste 5 år været tilknyttet følgende virksomheder (datterselskaber
af Udsteder ekskluderet).
Virksomhed

Periode

Tilknyttet som

Copenhagen Capital A/S

04.04.2017 Nu

Bestyrelsesmedlem

Lars Kallestrup Holding ApS

02.11.1999 Nu

Stiftere / Direktion / Ejer

Vanitycase ApS

27.03.2013 Nu

Direktion

E.Adinistration ApS

20.12.2012 07.01.2015

Direktion

Elements ApS

30.09.2014 12.05.2015

Bestyrelse

Elements ApS

13.07.2012 09.12.2014

Direktion
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Bisca Holding A/S

25.08.1997 18.08.2016

Bestyrelse

Lisbeth Bak, Bestyrelsesmedlem, Direktion Jomsborgvej 37, 04. tv., 2900 Hellerup
Lisbeth Bak er uddannet jurist og advokat og har arbejdet mere end 25 i år i den finansielle sektor. Lisbeth
er direktør for Copenhagen Capital A/S og juridisk rådgiver for Københavns Andelskasse. Tidligere har
hun blandt andet arbejdet i Danica Pension (juridisk afdeling og direktionssekretariatet) og i Danske Bank
(direktionssekretariatet og bestyrelsessekretariatet).
Lisbeth Bak er eller har indenfor de seneste 5 år været tilknyttet følgende virksomheder (datterselskaber af
Udsteder ekskluderet)
Virksomhed

Periode

Tilknyttet som

Copenhagen Capital A/S

12.04.2016 Nu

Suppleant

Copenhagen Capital A/S
Komplementarselskabet Solkraftværket
TLP Mando 20 ApS
Komplementarselskabet Solkraftværket
TLP Mando 17 ApS
K/S Solkraftværket TLP Mando 17

17.04.2015 Nu

Direktion

30.05.2016 Nu

Bestyrelsesmedlem

01.06.2015 Nu

Bestyrelsesmedlem

28.05.2015 Nu

Bestyrelsesmedlem

K/S Solkraftværket TLP Mando 20
Komplementarselskabet Solkraftværket
Mando 59 ApS
K/S Solkraftværket Mando 59
Komplementarselskabet Solkraftværket
TLP Mando 46 ApS
Dansk OTC Management I/S

30.05.2016 Nu

Bestyrelsesmedlem

12.10.2016 Nu

Bestyrelsesmedlem

12.10.2016 Nu

Bestyrelsesmedlem

30.05.2016 Nu

Bestyrelsesmedlem

01.08.2015 Nu

Fuldt Ansvarlig Deltager

K/S Solkraftværket TLP Mando 46
De Mindre Pengeinstitutters
Dataformidling A.M.B.A
Københavns Andelskasse

30.05.2016 Nu

Bestyrelsesmedlem

01.03.2014 28.05.2015

Bestyrelsesmedlem

15.05.2014 01.03.2015

Direktion

Der er ingen i Bestyrelsen eller Direktionen, der har været involveret i svigagtige lovovertrædelser indenfor
de seneste fem år. Lisbeth Bak har ikke været involveret i konkurser, bobehandlinger eller likvidationer
indenfor de seneste fem år. Ligeså har Lars Kallestrup og Lisbeth Bak ikke tidligere fået frataget retten til
at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan inden for de seneste fem år.
Lars Kallestrup har været involveret i følgende virksomheder, der blev opløst eller taget under
konkursbehandling:
 Bisca Holding A/S under frivillig likvidation, CVR-nr. 20052880, under frivillig likvidation,
tilknyttet som bestyrelsesmedlem
 E.Administration ApS, CVR-nr. 33779577, opløst efter konkurs, tilknyttet som direktion
Henrik Oehlenschlæger har i kraft af sit job som advokat og likvidator været involveret i følgende
virksomheder, der blev likvideret eller taget under konkursbehandling:
 10. december 2011 A/S under frivillig likvidation, CVR-nr. 29789134, under frivillig likvidation,
tilknyttet som likvidator
 Dansk Multi Byg A/S, CVR-nr. 18313936, opløst efter frivillig likvidation, tilknyttet som likvidator
 Driftsselskabet AF 07.07.14 ApS (tidl. At-Bo Reolen ApS) under konkurs, CVR-nr. 17006401,
under konkurs, tilknyttet som bestyrelsesmedlem
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MKS Software Systems ApS, CVR-nr. 29813779, opløst efter frivillig likvidation, tilknyttet som
likvidator
Endvidere har Finanstilsynet den 15. juli 2016 i medfør af § 351, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed
påbudt fire personer at nedlægge deres hverv som bestyrelsesmedlemmer i Københavns Andelskasse, jf. §
64, stk. 3, nr. 4, i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen vedrørte b.la. Henrik Oehlenschlæger, der på
tidspunktet for afgørelsen var udtrådt af bestyrelsen for Københavns Andelskasse den 5. juli 2016.
Afgørelsen blev offentliggjort uden navns nævnelse.


Aflønninger og goder
Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt basisvederlag, der betales kontant og med en incitamentsaflønning.
Størrelsen af basishonoraret og eventuelle incitamenter for det indeværende regnskabsår indstilles hvert år
til generalforsamlingens godkendelse. Formanden modtager 2 x basisvederlaget grundet de udvidede
arbejdsopgaver. Udgifter forbundet med bestyrelsesmøder betales af Selskabet.
Direktionens medlemmer aflønnes med et fast honorar og med incitamentsaflønning. Ved fastsættelsen af
den samlede aflønning af Direktionen skal Bestyrelsen tage hensyn til Selskabets status og finansielle
situation, både på kort og mellemlang sigt, den enkelte direktørs kompetencer og arbejdsindsats,
opgavernes omfang og karakter samt Selskabets interesse i at kunne tiltrække og fastholde en kvalificeret
Direktion. Bestyrelsen fastsætter Direktionens faste grundhonorar hvert år efter individuel forhandling.
Endvidere kan Direktionens medlemmer tildeles personalegoder. Direktionen indgår i Selskabets
warrantprogram for nøglemedarbejdere
Både bestyrelse, direktion og medarbejdere modtager kun honorar fra modervirksomheden, hvorfor der
ikke udbetales honorar fra Selskabets datterselskaber.
For regnskabsåret 2016 har generalforsamlingen godkendt 40.000 kr. til Selskabets formand og 20.000 kr.
til hvert af Bestyrelsens øvrige medlemmer.
Hverken Selskabet eller dennes datterselskaber har henlagt eller opsparet til pensioner, fratrædelse eller
lignende goder til Bestyrelsen, Direktionen og tilsynsorganerne.
Selskabet har hverken ydet lån, stillet garantier, eller påtaget sig andre forpligtelser over for eller på vegne
af Bestyrelsen eller nogen af dens medlemmer. Nedenstående tabel viser oversigten over Bestyrelsens
vederlag samt Direktionens vederlag for regnskabsåret 2016.
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Vederlag - Bestyrelsen (t.kr.)

Navn

Fast
20

Henrik Oehlenschlæger

2016
Warrants

I alt
19

39

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

38
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20

19

39

-

I alt
240

Formand pr. 03.05.2017
Lars Kallestrup

Medlem pr. 04.04.2017
Lisbeth Bak

Medlem pr. 03.05.2017
Bjarne Thorup

Formand pr. 04.04.2017

03.05.2017

Dag Schønberg

Formand pr. 06.05.2014

04.04.2017

Kurt Bonnerup

Medlem pr. 14.03.2014

04.04.2017

Vederlag - Direktion (t.kr.)

Navn
Lisbeth Bak

Fast
240

2016
Ad hoc

Direktør pr. 17.04.2015

Interessekonflikter
Copenhagen Capital identificerer de ejendomme som Selskabet investerer i via trykte medier, internettet,
ejendomsmæglere, andre markedsdeltagere samt øvrigt professionelt netværk. I alle tilfælde indgås aftaler
på markedsvilkår, hvilket f.eks. sikres ved at der i forbindelse med handelens indgåelse indhentes uvildig
vurdering af ejendommen, via Sadolin & Albæk, eller en anden anerkendt valuar. Ledelsen er særligt
opmærksomme på eventuelle interessekonflikter. I tilfælde hvor der indgår udstedelse af aktier til delvis
finansiering af ejendomskøb vil der som hidtil blive offentliggjort informationer om udstedelsens vilkår.
Rialto Advokater, hvor Henrik Oehlenschlæger er advokat og medindehaver udfører juridiske opgaver for
Selskabet. Det er Selskabets opfattelse, at de udførte opgaver er indgået på markedsvilkår.
Det skal oplyses, at ejendomsspecialist Christian Lønberg og hans hustru Janne Ahlgren Lønberg er
direktører i Life Group ApS, som er blandt Selskabets største kunder. Life Group ApS er ejet af
Asminderød Finans ApS, som ligeledes er storaktionær i Copenhagen Capital. Det er Selskabets
opfattelse, at kontrakterne mellem Life Group ApS og Copenhagen Capital er indgået på markedsvilkår.
Udover førnævnte findes der ikke andre tilstedeværende interessekonflikter.

Bestyrelsens arbejdspraksis
Selskabets Bestyrelse udgør den øverste ledelse, og dens arbejde er reguleret af en forretningsorden, som er
udarbejdet i overensstemmelse med selskabslovens bestemmelser. Bestyrelsen udarbejder en
forretningsorden for udøvelse af sit hverv og sørger samtidig for en forsvarlig organisation af selskabets
virksomhed.

Nuværende embedsperioder
Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer og op til 3 suppleanter. Alle bestyrelsesmedlemmer, som på
nuværende tidspunkt er bestående af Henrik Oehlenschlæger (formand), Lars Kallestrup (medlem) og

80

Lisbeth Bak (medlem), er valgt for et år ad gangen, hvorfor embedsperioden for ovennævnte
bestyrelsesmedlemmer udløber ved den ordinære generalforsamling.
Til ledelse af den daglige virksomhed ansætter bestyrelsen en direktion. Nuværende direktør, Lisbeth Bak,
tiltrådte direktionen den 17. april 2015.
Selskabet har ikke indgået aftaler med Bestyrelsesmedlemmerne eller Direktionen om vederlag ved ophør
af embedsperioderne.

Aftaler eller forståelse i relation til valg af Bestyrelsen
Selskabet er ikke bekendt med aftaler eller forståelser, hvorefter en person er blevet medlem af Selskabets
Bestyrelse.

Aktiebeholdning og aktieoptioner
De eneste aktieoptioner som er udstedt i Copenhagen Capital er warrants.
Pr. Prospektdatoen ejer følgende personer i Bestyrelsen og Direktionen aktier, direkte eller indirekte i
Copenhagen Capital A/S:
Navn
Lisbeth Bak

Henrik Oehlenschlæger
Lars Kallestrup

Antal aktier eller warrants i Udsteder pr. Prospektdatoen
Ejer 35.500 stk. Stamaktier, fordelt på 23.500 som hun ejer personligt
og 12.000 som hendes mand ejer
Er blevet tildelt 750.000 stk. warrants på bestyrelsesmødet den 25.
januar 2017 og yderligere indtrådt i bestyrelsesprogrammet med
375.000 stk. warrants
Er blevet tildelt 500.000 stk. warrants på generalforsamlingen den 12.
april 2016 og yderligere indtrådt i bestyrelsesprogrammet med 375.000
stk. warrants
Ejer ingen aktier i udsteder. Er indtrådt i bestyrelsesprogrammet med
375.000 stk. warrants

Derudover er der tildelt warrants til følgende nøglemedarbejdere i Copenhagen Capital:
Navn
Christian Lønberg
Gitte Midtgaard
Morten Krat

Antal aktier eller warrants i Udsteder pr.
Er blevet tildelt 750.000 stk. warrants på
januar 2017
Er blevet tildelt 250.000 stk. warrants på
januar 2017
Er blevet tildelt 250.000 stk. warrant på
januar 2017

Prospektdatoen
bestyrelsesmødet den 25.
bestyrelsesmødet den 25.
bestyrelsesmødet den 25.

Selskabet bekendt har ingen medlemmer af Bestyrelsen eller Direktionen og ingen Nøglemedarbejdere i
forbindelse med Udbuddet påtaget sig restriktioner vedrørende afhændelse af deres beholdninger af Aktier
inden for en bestemt periode.

Personale
Tabellen herunder viser udviklingen af medarbejdere i Copenhagen Capital. Antallet af medarbejdere er
baseret på hvert enkelt års udgang.
2016
3

2015
3

81

I 2015 havde Selskabet tre ansatte, alle på deltid: Direktøren, én ejendomsadministrator samt én
studentermedhjælper.
I 2016 havde Selskabet tre ansatte, alle på deltid: Direktøren, én ejendomsadministrator samt én
studentermedhjælper.
Pr. 1. februar 2017 er Gitte Midtgaard ansat på fuld tid som CFO.
Copenhagen Capital har udstedt warrants til Bestyrelsen, Direktionen, Christian Lønberg, Gitte Midtgaard
og Morten Krat. Selskabet har inden medarbejderaktieordning, og der er ikke udstedt medarbejderobligationer.

Oplysninger om tjenestekontrakter ved ophør
Selskabet har indgået en vederlagspolitik, som specificerer, hvorledes bestyrelsen og direktionen opnår
vederlag ved ophør af arbejdsforholdet.
Bestyrelsen aflønnes med et fast årligt basisvederlag. Formanden modtager 2 x basisvederlaget grundet
udvidede arbejdsopgaver. Udgifter forbundet med bestyrelsesmøder, herunder rejseomkostninger, er
dækket af Selskabet. Ligeledes kan bestyrelsen tildeles incitamentsaflønning. Dette tager udgangspunkt i
Selskabets Overordnede Retningslinjer for Incitamentsaflønning af Direktion og Bestyrelse, hvilket er
godkendt på Selskabets generalforsamling. Incitamentsaflønningen skal afspejle udviklingen i Selskabets
kursværdi, da denne alt andet end lige vil afspejle de økonomiske resultater i Selskabet.
Direktionen aflønnes med et fast grundhonorar og kan ydermere tildeles sædvanlige personalegoder. Dette
suppleres med incitamentsaflønning, hvis størrelse afspejler værdiskabende forhold, herunder primært
økonomiske resultater.

Oplysninger om udsteders revisionsudvalg og aflønningsudvalg.
På baggrund af Copenhagen Capitals størrelse og bestyrelsens arbejdsform vurderes der ikke pt. at være
behov for at nedsætte særlige ledelsesudvalg, herunder et revisionsudvalg, nomineringsudvalg eller et
vederlagsudvalg. Vederlagspolitikken vedtages årligt på den ordinære generalforsamling.

Opfyldelse af kravene for god virksomhedsledelse
Komitéen for god Selskabsledelse anbefalinger for god selskabsledelse 2013 er opdateret i 2015.
Anbefalingerne er offentligt tilgængelige på hjemmesiden www.corporategovernance.dk.
Som børsnoteret selskab, er det et krav, at Copenhagen Capital enten følger disse retningslinjer, eller i
modsat fald giver en forklaring på, hvorfor reglerne ikke følges. Nedenfor er det beskrevet hvilke
anbefalinger, som Selskabet ikke følger sammen med en kommentar til, hvorfor sådan et punkt ikke følges.
itikker for selskabets forhold til dets interessenter,
herunder aktionærer og andre investorer, samt sikrer, at interessenternes interesser respekteres i
Svar: Selskabet følger delvist. Selskabet har vedtaget og offentliggjort politikker for vederlag,
incitamentsaflønning for bestyrelse og direktion samt måltal for den kønslig sammensætning af Ledelsen.
Det er endnu ikke fundet nødvendigt at udfærdige politik for andre interessenter som f.eks. en politik
specifik for investorer.
Svar: Selskabet følger ikke anbefalingen af hensyn til Selskabets størrelse og hensyn til ressource- og
omkostningsforbrug. Selskabet offentliggør dog periodemeddelelser.
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Svar: Der er ikke vedtaget særskilte politikker. Selskabets ledelse anvender dog samfundsansvar som et
kriterium, når investeringsstrategien skal implementeres.

Svar: Selskabet følger ikke anbefalingen af hensyn til selskabets og bestyrelsens størrelse og hensyn til
ressource- og omkostningsforbrug. Det vurderes, at ved evt. forfald fra bestyrelsesformanden kan et andet
bestyrelsesmedlem overtage opgaven, og bestyrelsessuppleanten hurtigt tiltræde, eller at ekstraordinær
generalforsamling hurtig kan gennemføres.
bestyrelsen er på dagsordenen, udover det i lovgivningen fastlagte udsendes en beskrivelse af de opstillede
kandidaters kompetencer med oplysning om kandidaternes:
1) øvrige ledelseshverv, herunder poster i direktioner, bestyrelser og tilsynsråd, inklusive
ledelsesudvalg, i udenlandske virksomheder;
2) krævende organisationsopgaver, og at det oplyses;
3) om kan
Svar: Selskabet følger delvist. Nye kandidater til bestyrelsen vil blive præsenteret inden valget.
Bestyrelsesmedlemmer, der indstilles til genvalg, præsenteres ikke.
på selskabets hjemmeside offentliggør:
1) ledelsesudvalgenes kommissorier,
2) udvalgenes væsentligste aktiviteter i årets løb og antallet af møder i hvert udvalg, samt
3) navnene på medlemmerne af det enkelte ledelsesudvalg, herunder udvalgenes formænd, samt
oplysning om, hvem der er de uafhængige medlemmer, og hvem der er medlemmer med særlige
Svar: Med baggrund af selskabets størrelse og bestyrelsens arbejdsform vurderes der ikke pt. at være behov
for at nedsætte særskilte ledelsesudvalg. Således arbejder den samlede bestyrelsen som hvert relevant
udvalg med bestyrelsesformanden som formand. Alle relevante emner behandles i den samlede bestyrelse,
og hvis nødvendigt afholdes ekstraordinære bestyrelsesmøder.
relsen nedsætter et egentligt revisionsudvalg, der sammensættes
således, at
1) formanden for bestyrelsen ikke er formand for revisionsudvalget og;
2) at udvalget tilsammen råder over en sådan sagkundskab og erfaring, at det har en opdateret indsigt
i og erfaring med finansielle forhold samt regnskabs- og revisionsforhold i selskaber, der har aktier
Svar: Der henvises til 3.4.1
en finansiel
rapportering overvåger og rapporterer til bestyrelsen om:
1) regnskabspraksis på de væsentligste områder;
2) væsentlige regnskabsmæssige skøn;
3) transaktioner med nærtstående parter; og
4) usikkerhed og risici, herunder også i relation til forventnin
Svar: Der henvises til 3.4.1.
1) årligt vurderer behovet for en intern revision, og i givet fald, fremkommer med anbefalinger om
udvælgelse, ansættelse og afskedigelse af lederen af en eventuel intern revision, og den interne
revisions budget og;
2)
Svar: Der henvises til 3.4.1.
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ringsudvalg, der har bestyrelsesformanden
som formand og som mindst har følgende forberedende opgaver:
1) beskrive de kvalifikationer, der kræves i bestyrelsen og direktionen og til en given post, og angive
hvilken tid, der skønnes at måtte afsættes til varetagelse af posten samt vurdere den kompetence,
viden og erfaring, der findes i de to ledelsesorganer;
2) årligt vurdere bestyrelsens og direktionens struktur, størrelse, sammensætning og resultater samt
anbefale bestyrelsen eventuelle ændringer;
3) årligt vurdere de enkelte ledelsesmedlemmers kompetence, viden og erfaring samt rapportere til
bestyrelsen herom;
4) overveje forslag fra relevante personer, herunder aktionærer og medlemmer af bestyrelsen og
direktionen, til kandidater til bestyrelsen og direktionen og;
5) foreslå bestyrelsen en handlingsplan for den fremtidige sammensætning af bestyrelsen, herunder
Svar: Der henvises til 3.4.1.
e
forberedende opgaver:
1)
bestyrelsen og direktionen til bestyrelsens godkendelse forud for generalforsamlingens
godkendelse;
2) fremkomme med forslag til bestyrelsen om vederlag til medlemmer af bestyrelsen og direktionen
samt sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik og vurderingen af
den pågældendes indsats. Udvalget skal have viden om det samlede vederlag, som medlemmer af
bestyrelsen og direktionen oppebærer fra andre virksomheder i koncernen og;
3)
Svar: Der henvises til 3.4.1.
givere som
Svar: Der henvises til 3.4.1.
- eller
Svar: Selskabets generalforsamling har vedtaget en incitamentspolitik med mulighed for warrantprogram
for derigennem at skabe en incitamentsstruktur, hvor der er sammenfald mellem Ledelsens og
aktionærernes langsigtede interesser
er-ordning
med henblik på at give mulighed for en hensigtsmæssig og fortrolig rapportering af alvorlige forseelser eller
Svar: Det vurderes, at den meget lille organisation ikke nødvendiggør et forholdsmæssigt stort set-up, men
at de få ansatte altid kan henvende til sig til direktion eller bestyrelsesformand, hvis nødvendigt.
revisor og bestyrelsen, herunder at bestyrelsen og revisionsudvalget mindst en gang årligt mødes med
Svar: Selskabet følger delvist. Bestyrelsen har haft en regelmæssig dialog med revisionen. Revisionen
deltager sædvanligvis i generalforsamling og det efterfølgende bestyrelsesmøde.
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SELSKABETS AKTIEKAPITAL
a) Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte at forhøje Selskabets kapital indtil den 1. april 2021 med
nom. 22.500.000 stk. Præferenceaktier à nom. 1,00 kr. med fortegningsret til Selskabets
Aktionærer. Desuden er Bestyrelsen bemyndiget til at forhøje Selskabets kapital indtil den 1. april
2021 med nom. 18.500.000 stk. Præferenceaktier à nom. 1,00 kr. uden fortegningsret til Selskabets
Aktionærer.
b) Selskabet har pr. Prospektdatoen 54.500.000 kapitalandele à nom. 1,00 kr. svarende til en samlet
aktiekapital på 54.500.000 kr. Aktiekapitalen er opdelt i 45.500.000 stk. Stamaktier à nom. 1,00 kr.
og 9.000.000 stk. Præferenceaktier à nom. 1,00 kr. Selskabet har 38.475.000 stk. Stamaktier optaget
til handel i ISIN DK0060093607, de resterende 7.025.000 stk. Stamaktier samt 9.000.000 stk.
Præferenceaktier er endnu ikke optaget til handel.
c) Stamaktier såvel som Præferenceaktier har en pålydende værdi på 1,00 kr.
d) Copenhagen Capital havde pr. 1. januar 2017 en aktiekapital på nom. 54.500.000 kr. og pr.
Prospektdatoen en aktiekapital på 54.500.00 kr.
De 38.475.000 stk. Stamaktier er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen. De øvrige 7.025.000 stk.
Stamaktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen i forbindelse med Udbuddet.
De Nye Præferenceaktier op til 18.166.666 stk. udstedes i en midlertidig ISIN DK0060796522 og forventes
at blive optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen. De 9.000.000 stk. udstedte
Præferenceaktier forventes at blive optaget til handel på Nasdaq Copenhagen i forbindelse med Udbuddet.
Alle Præferenceaktier optages til handel og notering som en ny aktieklasse, såfremt Nasdaq vurderer, at
likviditetskrave
.
Likviditetskravene medfører, at et passende antal aktier fordeles i offentligheden, og der skal være et
passende antal aktionærer, som direkte eller indirekte ejer mindre end 10 pct. af Udsteders aktier eller
stemmerettigheder. Alle beholdninger, som ejes af fysiske eller juridiske personer, som er tæt tilknyttet
eller på anden måde må forventes at optræde samordnet med hensyn til Udsteder vil blive lagt sammen
ved denne opgørelse. Beholdninger ejet af medlemmer af Udsteders bestyrelse eller direktion samt tæt
tilknyttede juridiske personer, anses ikke for at være ejet af offentligheden. Aktionærer, som har givet
tilsagn om ikke at sælge deres aktier i en længerevarende periode (såkaldt lock-up), medregnes i
opgørelsen over aktier, som ikke ejes af offentligheden. Nasdaq anvender et hovedprincip om, at 25 pct. af
aktierne skal være spredt på et passende antal investorer. I den forbindelse vil en aftale med en prisstiller
være vigtig. Dette betyder således også, at en udsteder, som ikke opfylder reglen om de 25 pct., ikke
automatisk anses for at bryde reglen.
Selskabet har ikke udstedt aktier, der ikke er fuldt indbetalt.
Aktierne er opdelt i Stamaktier og Præferenceaktier. Hver Stamaktie giver én stemme ved Selskabets
generalforsamling. Præferenceaktierne har ingen stemmerettigheder og har ikke repræsentationsret jf.
Selskabslovens § 46, stk. 2.
Præferenceaktiernes ret til forlods udlodninger og bestyrelsens mulighed for at træffe beslutning om
indløsning af dem er reguleret i Vedtægternes § 2.11.
Selskabets Præferenceaktierne giver fortrinsret til provenu ved udlodninger fra Selskabet som følge af
a) en nedsættelse af aktiekapitalen (med udlodning til aktionærerne),
b) eventuelt udbytte og/eller
c) selskabets likvidation,
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det vil sige sådanne udbetalinger skal først og fremmest foretages til indehaverne af Præferenceaktier.
Selskabet kan træffe beslutning om indløsning af Præferenceaktierne.
Selskabets fem Større Aktionærer har endvidere indgået aftale om, at de vil stemme for en ændring af
Selskabets vedtægter, hvorved indehaverne af Præferenceaktier, hvis ikke deres Præferenceaktier er indløst
den 1. januar 2025, får mulighed for at ombytte dem til stamaktier i forholdet 1:1. Dette tilsagn bortfalder
dog, hvis ikke en af de fem Større Aktionærer har fremsat et sådant forslag senest 1. januar 2020.
Copenhagen Capital har ikke udstedt aktier, der ikke repræsenterer aktiekapitalen.

Egne aktier
Selskabets Bestyrelse er til den 1. april 2021 i henhold til Vedtægterne bemyndiget til på Selskabets vegne at
erhverve egen kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 50 % af Selskabets samlede Stamaktiekapital
og op til hele Selskabets Præferenceaktiekapital.
Hverken Selskabet eller nogle af datterselskaberne ejer pr. Prospektdatoen Stam- eller Præferenceaktier i
Udsteder.

Konvertible værdipapirer, warrants og optioner
Bestyrelsen er indtil den 1. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere omgange at udstede warrants uden
fortegningsret for de eksisterende aktionærer, som giver ihændehaverne ret til at tegne Stamaktier i
Selskabet for op til nom. 2.000.000 kr.
Bestyrelsen er indtil 1. april 2021 bemyndiget til ad en eller flere gange at udstede op til i alt 2.500.000
warrants, der hver giver ret til at tegne én Stamaktie à nominelt 1,00 kr. i Selskabet samt foretage dertil
hørende kapitalforhøjelser på op til nominelt 2.500.000 kr. uden fortegningsret for Selskabets eksisterende
aktionærer. Warrants kan udstedes til medarbejdere, direktion og bestyrelse i Selskabet. Bestyrelsen
fastsætter de nærmere vilkår for sådanne warrants.
Pr. Prospektdatoen har Bestyrelsen udnyttet bemyndigelserne ved at udstede i alt nom. 4.000.000 kr.
warrants til Bestyrelsen, Direktion og medarbejdere. De generelle vilkår for tildeling af warrants er
beskrevet i Selskabets vedtægter, ligesom der i tildelingsbreve til det enkelte bestyrelsesmedlem,
direktionsmedlem eller medarbejder er aftalt specifikke vilkår.
Fordelingen, udnyttelseskursen og seneste udnyttelsestidspunkt for udstedte warrants til Bestyrelsen,
Direktionen og medarbejdere, fremgår af nedenstående tabel.
Fordeling af Selskabets udstedte warrants
Lisbeth Bak

Udnyttelseskurs
Udnyttelse fra
1.125.000
2,00
1. maj 2020

Henrik Oehlenschlæger

875.000

2,00

1. maj 2020

Lars Kallestrup

375.000

2,00

1. maj 2020

Kurt Bonnerup

125.000

2,00

1. maj 2020

Christian Lønberg

750.000

2,00

1. maj 2020

Dag Schønberg

250.000

2,00

1. maj 2020

Gitte Midtgaard

250.000

2,00

1. maj 2020

Morten Krat

250.000

2,00

1. maj 2020

Antal udstedte pr. Prospektdatoen
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Antal

4.000.000

For nye aktier udstedt skal gælde, at de nye aktier skal tegnes ved kontant indbetaling, at de nye aktier skal
være omsætningspapirer og udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, at
der med hensyn til indløselighed og omsættelighed skal gælde de samme regler, som der gælder for de
øvrige stamaktier, at aktierne i øvrigt skal have samme rettigheder, som selskabets eksisterende stamaktier.
Copenhagen Capital har pr. Prospektdatoen ikke udstedt optioner.

Overtagelsesrettigheder
Selskabet har ikke udarbejdet betingelser for eventuelle overtagelsesrettigheder.

Aktiekapitalens udvikling
Aktiekapitalen er i de seneste to regnskabsår steget fra 20.000.000 kr. til 54.500.000 kr., alle transaktioner
er opsummeret i nedenstående tabel og beskrevet herunder.
Dato

Antal aktier
(stk.)

TegningsKurs (kr.)

19-08-2015

3.333.333

Aktiekapital
AktieKapitaludvidelse
efter (nom.
klasse
(transaktionstype)
kr.)
1,50
23.333.333
Stam
Konvertering af gæld

15-10-2015

11.666.666

1,20

34.999.999

Stam

Kontant indbetaling

22-12-2015

3.475.001

1,50

38.475.000

Stam

Kontant indbetaling

10-05-2016

3.333.333

1,50

41.808.333

Præference

Konvertering af gæld

01-07-2016

1.166.667

1,50

42.975.000

Præference

Kontant indbetaling

03-08-2016

666.666

1,50

43.641.666

Præference

Kontant indbetaling

07-09-2016

7.025.000

1,50

50.666.666

Stam

Kontant indbetaling

01-11-2016

1.333.334

1,50

52.000.000

Præference

Kontant indbetaling

29-12-2016

2.500.000

1,60

54.500.000

Præference

Kontant indbetaling

Den 20. august 2015 meddelte Selskabet, at det var besluttet at udstede 3.333.333 stk. Stamaktier til kurs
1,50 kr. pr. aktie som konvertering af gæld, opstået i forbindelse med købet af ejendommen Heimdalsgade
39, 2200 København N. Aktiekapitalen var herefter 23.333.333 kr. fordelt på 23.333.333 stk. aktier.
Selskabet meddelte den 15. oktober 2015, at det havde besluttet at foretage en fortegningsemission på
11.666.666 stk. Stamaktier i Selskabet i forholdet 2:1 til kurs 1,20 kr. pr. aktie. Aktiekapitalen var herefter
34.999.999 kr. fordelt på 34.999.999 stk. aktier à nom. 1,00 kr.
Den 28. december 2015 meddelte Selskabet, at det havde besluttet at udvide aktiekapitalen med 3.475.001
stk. Stamaktier. Selskabets aktiekapital er herefter 38.475.000 kr. Kapitaludvidelsen sker til markedskurs til
kurs 1,50 kr. pr. aktie som kontant indbetaling i forbindelse med købet af ejendommen Købmagergade 61,
1150 København K.
I Selskabets Periodemeddelelse, som blev offentliggjort den 10. maj 2016, blev det meddelt at Selskabet
havde besluttet at udstede 3.333.333 stk. Præferenceaktier il kurs 1,50 kr. pr. aktie som konvertering af gæld
af pantebreve i Heimdalsgade 39 ApS. Med denne udstedelse er der 41.808.333 stk. aktier fordelt på
38.475.000 stk. Stamaktier og 3.333.333 stk. Præferenceaktier, begge klasser af nom. 1,00 kr. pr. aktie.
I Selskabets halvårsrapport offentliggjort den 23. august 2016, oplyste Selskabet at man i forbindelse med
indgåelsen af købsaftalen af Ulrikkenborg Alle 13-17, 2800 Kgs. Lyngby havde indgået aftale om udstedelse
af yderligere 3.166.667 stk. Præferenceaktier til kurs 1,50 kr. pr. stk. Præferenceaktiverne blev registeret ved
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kontant indbetaling af tre omgange: 1) Den 1. juli 2016 hvor der blev udstedt 1.166.667 stk. 2) Den 3. august
2016 hvor der blev udstedt 666.666 stk. 3) Den 1. november 2016 hvor der blev udstedt 1.333.334 stk.
Selskabet meddelte den 7. september 2016, at det havde udstedt 7.025.000 stk. Stamaktier til kurs 1,50 kr.
pr. aktie. Kapitaludvidelsen skete ved en kontant indbetalingen, som skulle bruges til at skabe det
finansielle beredskab til at gennemføre et eller flere ejendomsopkøb. Efter udstedelsen udgjorde Selskabets
Aktiekapital 52.000.000 kr. fordelt på 45.500.000 stk. Stamaktier og 6.500.000 stk. Præferenceaktier, begge
af nom. 1,00 kr. pr. aktie.
Den 26. december 2016 besluttede Selskabet at udstede 2.500.000 stk. Præferenceaktier til kurs 1,60 kr.
Aktieudvidelsen skete ved kontant betaling til delvis finansiering af købet af en ejendom på Prinsessegade
61-63, 1422 København K. Efter udstedelsen udgjorde Selskabets Aktiekapital 54.500.000 kr. fordelt på
fordelt på 45.500.000 stk. Stamaktier og 9.000.000 stk. Præferenceaktier, begge af nom. 1,00 kr. pr. aktie.

Større aktionærer
Copenhagen Capital havde pr. Prospektdatoen i alt 480 aktionærer, der udgjorde ca. 24,10% af
Aktiekapitalen og 22,00% af Stemmeandelen. De resterende 75,90% af Aktiekapital og 78,00% af
Stemmeandelen ejes af de større aktionærer, som har meddelt Selskabet, at de ejer mere end 5% af
Aktiekapitalen.
Pr. Prospektdatoen har Selskabet følgende aktionærer, der har meddelt, at de direkte og indirekte ejer
mere end 5% af Aktiekapitalen.
Stemmeandel
P.W.H. ApS

Kapitalandel

25-33,32%

25-33,32%

H.C. Holding Investeringsaktieselskab

15-19,99%

20-24,99%

Asminderød Finans ApS

10-14,99%

10-14,99%

PJB Ejendomsinvestering ApS

10-14,99%

10-14,99%

Atlas Equity ApS

10-14,99%

5-9,99%

Andre aktionærer
Direktør og bestyrelsessuppleant Lisbeth Bak og hendes mand ejer tilsammen 35.500 stk. Stamaktier.
Fordelt således at Lisbeth Bak ejer personligt 23.500 stk. og 12.000 stk. som hendes mand ejer.
Selskabets ledelse har ikke kendskab til, at Selskabet, direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre
end de større aktionærer, som er nævnt ovenfor. Der er ikke iværksat foranstaltninger med henblik på at
forhindre, at denne kontrol misbruges. Ledelsen har ikke kendskab til aftaler, som senere kan medføre, at
andre overtager kontrollen med Selskabet.
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UDBYTTE
Copenhagen Capital har igennem de seneste regnskabsførte år ikke udbetalt udbytte til aktionærerne.
Selskabet har i seneste regnskabsførte år anført, at der ikke er foreslået udbytte for 2016 for Stamaktierne.

Politik
Selskabet forventer hvert år at udbetale udbytte til Præferenceaktierne svarende til 8 % af deres nominelle
værdi. Udbytte herudover forventes udbetalt, såfremt Selskabets likviditet tillader det, og Selskabet ikke
forventer at skulle anvende likviditeten i forbindelse med forudsete investeringer.

Udbytte til Præferenceaktier
Selskabets Præferenceaktier giver fortrinsret til provenu ved udlodninger fra selskabet som følge af
a) en nedsættelse af aktiekapital (med udlodning til aktionærerne),
b) eventuelt udbytte og/eller
c) selskabets likvidation
det vil sige, at sådanne udbetalinger skal først og fremmest foretages til indehaverne af Præferenceaktier.
Udbytte til Præferenceaktierne skal dog ikke overstige et beløb svarende til aktiernes nominelle værdi med
en årlig kumulativ forrentning på 8 procent, det vil sige 0,08 kr. pr. aktie à nom. 1,00 kr.
Udbytte på Præferenceaktier udbetales årligt den 1. maj eller førstkommende bankdag derefter, i det
omfang Selskabet har truffet beslutning om udbetaling af udbytte. Efter dækning af en sådan fortrinsret til
indehaverne af Præferenceaktierne i en udlodning, skal ethvert overskydende provenu i forbindelse med
udlodninger fra Selskabet alene og ubegrænset tilgå indehaverne af Stamaktier, idet beløbet fordeles
mellem dem pro rata i forhold til deres beholdning af Stamaktier.
Bestyrelsen kan til enhver tid træffe beslutning om, at kapitalejere af Præferenceaktier skal lade deres
Præferenceaktier indløse helt eller delvist. I tilfælde af delvis indløsning skal indløsningen ske pro rata i
forhold til kapitalejernes beholdning af Præferenceaktier på tidspunktet for beslutningen.




Såfremt beslutning om indløsning træffes forud for den 1. januar 2020, skal indløsningen ske til en
kurs på 1,75 kr. pr. Præferenceaktier à 1,00 kr.
Såfremt beslutningen om indløsningen træffes derefter, men forud for den 1. januar 2024. skal
indløsningen ske til en kurs på 2,00 kr. pr. Præferenceaktie à nom. 1,00 kr.
Såfremt beslutningen om indløsning træffes den 1. januar 2024 eller derefter, skal
indløsningskursen væres 2,00 kr. pr Præferenceaktier à nom. 1,00 kr. med tillæg af 0,05 kr. pr år.

Kapitalejerne af Præferenceaktierne skal ved indløsning, foruden den nævnte kurs pr. Præferenceaktie,
være berettiget til et beløb svarende til ikke udloddet præferenceafkast baseret på den ovennævnte årlige
forrentning på 8 procent.
Indløsningen gennemføres på dagen 3 måneder efter, at bestyrelsen har truffet beslutning om indløsning.
Ved en tegningskurs på 1,20 kr. pr. Præferenceaktie à nom. 1,00 kr. giver det følgende mulige Cash flow for
ejeren af Præferenceaktien:
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(t.kr.)

Dividender indtjenes med kalenderåret og udbetales 1. maj. Indfrielse sker 1. januar
02-05-2017

2018E

2019E

2020E

2021E

2022E

2023E

2024E

2025E

2026E

Dividender

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

-

Indfrielse 1

-

-

175,00

-

-

-

-

-

-

Indfrielse 2

-

-

-

-

-

-

200,00

-

-

Indfrielse 3

-

-

-

-

-

-

-

-

210,00

Antal Præferenceaktier
Investering

100,00
-120,00

IRR
Cash flow 1

19,93%

-120,00

8,00

8,00

175,00

-

-

-

-

-

-

Cash flow 2

13,08%

-120,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

200,00

-

-

Cash flow 3

11,78%

-120,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

210,00

Figur 5 - Illustration af IRR for Præferenceaktier ved forskellige udbudskurser
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UDBUDDET
Oplysninger om de værdipapirer, der optages til handel og udbydes
Værdipapirtype og ISIN
Selskabet har to aktieklasser:



Stamaktier, 38.475.000 stk. der er noteret på Nasdaq Copenhagen i ISIN kode DK0060093607.
Yderligere 7.025.000 stk. der er udstedt i midlertidig ISIN DK0060759249 men endnu ikke optaget
til handel, optages til handel og notering.
Præferenceaktier, 9.000.000 stk. der er udstedt i ISIN DK0060732980 men endnu ikke optaget til
handel, der optages til handel og notering på Nasdaq Copenhagen som en ny aktieklasse betinget
af, at Nasdaq
afslutning af udbuddene.

I alt søges 7.025.000 stk. Stamaktier og op til 27.166.666 stk. Præferenceaktier optaget til handel og officiel
notering på Nasdaq Copenhagen.
De 7.025.000 stk. Stamaktier, der optages til handel på Nasdaq Copenhagen, er udstedt i en midlertidig
ISIN DK0060759249, sammenlægges i VP Securities med ISIN DK0060093607 som den fortsættende.
Aktierne er af samme klasse, som de Eksisterende Stamaktier.
De Nye Præferenceaktier fra Udbuddet op til 18.166.666 stk. får den midlertidige ISIN DK0060796522 og
sammenlægges med ISIN DK0060732980 som den fortsættende den 4. juli 2017.
De Nye
Præferenceaktier optages til handel på Nasdaq Copenhagen som en ny aktieklasse betinget af, at Nasdaq
.
Kapitaludvidelsen forventes registreret i Erhvervsstyrelsen den 29. juni 2017. Aktierne er af samme klasse,
som de Eksisterende Præferenceaktier.
Den første handels- og officielle noteringsdag for de Nye Præferenceaktier forventes at være den 3. juli
2017.
Lovvalg og værneting
Udbuddet er undergivet dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes
for de danske domstole.
Registrering
Alle Stamaktier og Præferenceaktier er leveret elektronisk ved tildeling til konti hos VP gennem en dansk
bank eller andet institut
Weidekampsgade 14, 2300 København S. De Nye Præferenceaktier udstedes i papirløs form til
ihændehaver. De Nye Præferenceaktier udstedes til ihændehaveren, men kan noteres på navn i
Copenhagen Capitals ejerbog gennem investorens kontoførende institut.
Valuta
De Nye Stamaktier og Præferenceaktier er udstedt i danske kroner.
De Nye Aktiers rettigheder
De Stamaktier og Præferenceaktier, der søges optaget til handel, samt de Nye Præferenceaktier fra
Udbuddet har samme rettigheder som henholdsvis de Eksisterende Stamaktier og Præferenceaktier.
Stemmeret
I henhold til vedtægternes § 4.10 giver hver Stamaktie 1,00 kr. én stemme. Der er ikke knyttet stemmeret til
Præferenceaktierne. Præferenceaktierne skal heller ikke have repræsentationsret, jf. selskabslovens § 46,
stk. 2.
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Fortegningsret
Kapitalejere af Stamaktier skal i henhold til vedtægternes § 2.12 have forlods fortegningsret ved enhver
forhøjelse af aktiekapitalen ved udstedelse af Stamaktier, jf. selskabslovens § 162, stk. 3, medmindre
generalforsamlingen beslutter at fravige fortegningsretten. Alle kapitalejere skal have lige fortegningsret ved
forhøjelse af Præferenceaktiekapitalen, med mindre generalforsamlingen beslutter at fravige
fortegningsretten.
Ret til udbytte/ret til andel af overskud
Bestyrelsen har vedtaget en politik, hvorefter udbyttebetaling enten kan finde sted i form af traditionel
udlodning eller i form af tilbagekøb af selskabets aktier. Det tilstræbes løbende at kunne udlodde udbytte
til præferenceaktierne svarende til den vedtægtsbestemte udbytte procentsats. Præferenceaktierne forventes
at modtage 0,08 kr. pro anno svarende til 8% af nominel værdi.
De Eksisterende Stamaktier og Præferenceaktier, der søges optaget til handel, bærer ret til udbytte fra
tidspunktet, hvor de blev udstedt. De Nye Præferenceaktier fra Udbuddet bærer ret til udbytte fra
udstedelsen og vil altså først modtage udbytte, der udloddes af Copenhagen Capital fra og med
regnskabsåret 2017.
Udbytte betales i kr. til aktionærens konto i VP årligt den 1. maj eller førstkommende bankdag derefter i
det omfang, Selskabet har truffet beslutning om udbetaling af udbytte. Der gælder ingen
udbyttebegrænsninger eller særlige procedurer for indehavere af de Nye Præferenceaktier, der ikke er
skattemæssige behandling af udbytte i henhold til den danske skattelovgivning.
Copenhagen Capital har ikke udbetalt udbytte til Stamaktier i 2016 og 2015 og forventer heller ikke at gøre
det i 2017. Allerede udstedte Præferenceaktier får udbetalt udbytte.
Beslutning om udlodning af udbytte, herunder bemyndigelse til bestyrelsen til beslutning om udlodning af
udbytte, træffes i henhold til Selskabslovens regler herom.
Udbytte, der ikke er hævet inden for tre år fra forfaldsdagen, tilfalder Copenhagen Capital.
Rettigheder ved likvidation
I tilfælde af likvidation af Copenhagen Capital har ejerne af Stamaktier ret til at deltage i udlodningen af et
eventuelt likvidationsprovenu i forhold til deres nominelle aktiebeholdning efter betaling af selskabets
kreditorer og honorering af Præferenceaktiernes fortrinsret.
Selskabets Præferenceaktier giver fortrinsret til provenu ved udlodninger fra Selskabet som følge af (a) en
nedsættelse af aktiekapitalen (med udlodning til aktionærerne), (b) eventuelt udbytte og/eller (c) Selskabets
likvidation. Det vil sige, at sådanne udbetalinger skal først og fremmest foretages til indehaverne af
Præferenceaktier. Præferenceretten skal dog ikke overstige et beløb svarende til aktiernes nominelle værdi
med en årlig kumulativ forrentning på 8 procent, det vil sige 0,08 kr. pr aktie à 1,00 kr. Forrentningen
regnes i første omgang fra registreringen af Præferenceaktierne i Erhvervsstyrelsen og til kalenderårets
udløb og derefter årligt. I tilfælde af Selskabets likvidation skal Præferenceaktionærerne tillige forlods
modtage et beløb svarende til den kurs, hvortil Præferenceaktierne kunne være indløst af Selskabet. Efter
dækning af en sådan fortrinsret til indehaverne af Præferenceaktier i en udlodning skal ethvert
overskydende provenu i forbindelse med udlodninger fra Selskabet alene og ubegrænset tilgå indehaverne
af stamaktier, idet beløbet fordeles mellem dem pro rata i forhold til deres beholdning af stamaktier.
Bestyrelsen kan til enhver tid træffe beslutning om, at kapitalejere af Præferenceaktier skal lade deres
Præferenceaktier indløse helt eller delvist af Selskabet, jf. selskabslovens § 69. I tilfælde af delvis indløsning
skal indløsningen ske pro rata i forhold til kapitalejernes beholdning af Præferenceaktier på tidspunktet for
beslutningen. Hvis antallet af Præferenceaktier, der skal indløses, ikke går op, skal bestyrelsen træffe
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beslutning om fordeling af de overskydende Præferenceaktier. Såfremt samtlige ejere af Præferenceaktier
tiltræder det, kan bestyrelsen dog beslutte, hvilke Præferenceaktier der skal indløses.
Såfremt beslutning om indløsning træffes forud for den 1. januar 2020, skal indløsningen ske til en kurs på
1,75 kr. pr. Præferenceaktie à 1,00 kr. Såfremt beslutning om indløsning træffes derefter, men forud for den
1. januar 2024, skal indløsningen ske til en kurs på 2,00 kr. pr. Præferenceaktie à 1,00 kr. Såfremt
beslutning om indløsning træffes den 1. januar 2024 eller senere, skal indløsningskursen være 2,00 kr. pr.
Præferenceaktie à 1,00 kr. med tillæg af 0,05 kr. pr. år fra den 1. januar 2024. Kapitalejere af
Præferenceaktier skal ved indløsning, foruden den nævnte kurs pr. Præferenceaktie, være berettiget til et
beløb svarende til ikke udloddet præferenceafkast baseret på den ovennævnte årlige forrentning på 8
procent.
Indløsningen gennemføres på dagen 3 måneder efter, at bestyrelsen har truffet beslutning derom. Såfremt
indløsningskursen anfægtes, jf. selskabslovens § 67, udbetales indløsningsbeløbet, når der foreligger en
endelig afgørelse af spørgsmålet.
Selskabets fem Større Aktionærer har endvidere indgået aftale om, at de vil stemme for en ændring af
Selskabets vedtægter, hvorved indehaverne af Præferenceaktier, hvis ikke deres Præferenceaktier er indløst
den 1. januar 2025, får mulighed for at ombytte dem til stamaktier i forholdet 1:1. Dette tilsagn bortfalder
dog, hvis ikke en af de fem Større Aktionærer har fremsat et sådant forslag senest 1. januar 2020.
Øvrige rettigheder
Ingen af Copenhagen Capitals aktier er tillagt øvrige særlige rettigheder.
Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser af Udbuddet
Alle Aktier er udstedt i overensstemmelse med vedtægternes § 2.7.1, i henhold til hvilken bestyrelsen efter
nærværende Udbud fortsat har bemyndigelse til at udvide Selskabets aktiekapital med følgende:
I henhold til vedtægternes § 2.7.1 (a) er bemyndigelsen opbrugt.
I henhold til vedtægternes § 2.7.1 (b) med op til nominelt 4.333.334 kr. indtil den 1. april 2021.
I henhold til vedtægternes § 2.7.1 (c) med op til nominelt 18.500.000 kr. indtil den 1. april 2021
De eksisterende Stamaktier og Præferenceaktier, der søges optaget til handel, er udstedt på baggrund af
følgende beslutninger:
Bestyrelsen besluttede den 10. maj 2016 at udstede 3.333.333 stk. Præferenceaktier til kurs 1,50 kr. pr. ny
Præferenceaktie svarende til et provenu på kr. 5,0 mio. til gældskonvertering af pantebrev i datterselskabet
Heimdalsgade 39 ApS.
Bestyrelsen besluttede den 1. juli 2016 at udstede op til 3.333.333 stk. Præferenceaktier til kurs 1,50 kr. pr.
ny Præferenceaktie svarende til et provenu på kr. 5,0 mio. til delvis finansiering af en ejendom i Kgs.
Lyngby.
Bestyrelsens besluttede den 10. august 2016 at udstede 1.333.333 stk. Præferenceaktier til kurs 1,50 kr. pr. ny
Præferenceaktie i forbindelse med betalingen af ejendommen Ulrikkenborg Allé 13-17.
Bestyrelsen besluttede den 7. september 2016 at udvide Selskabets kapital med yderligere 7.025.000 stk.
Stamaktier til kurs 1,50 kr. pr. ny Stamaktie til en kreds af selskabets større aktionærer.
Bestyrelsens besluttede den 29. december 2016 at udstede 2.500.000 stk. Præferenceaktier til kurs 1,60 kr.
pr. ny Præferenceaktie i forbindelse med betalingen af ejendommen Prinsessegade 61-63.
De Nye Præferenceaktier, der søges optaget til handel, udstedes på baggrund af følgende beslutning:
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Bestyrelsen besluttede at forhøje Selskabets aktiekapital med nominelt op til 18.166.666 kr. med 18.166.666
stk. Nye Præferenceaktier den 9. maj 2017.
Præferenceaktierne optages til handel og notering som en ny aktieklasse, såfremt Nasdaq vurderer, at
.
Udstedelsesdato for de Nye Præferenceaktier
De op til 18.166.666 stk. Nye Præferenceaktier forventes Udbudt og registreret i Erhvervsstyrelsen den 29.
juni 2017 og forventes optaget til handel på Nasdaq Copenhagen den 3. juli 2017.
Omsættelighed
Alle Aktier er frit omsættelige omsætningspapirer i henhold til vedtægterne og dansk ret, og der gælder
ingen indskrænkninger i aktierne og de Nye Præferenceaktiers omsættelighed. Præferenceaktierne kan dog
kræves indløst af Selskabet.
Dansk lovgivning vedrørende pligtmæssige købstilbud, indløsning af aktier og oplysningspligt og
pligtmæssige købstilbud
Værdipapirhandelslovens kapitel 8 og den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse indeholder regler
vedrørende offentlige overtagelsestilbud på aktier i et selskab, der er optaget til handel på et reguleret
marked (herunder Nasdaq Copenhagen eller en alternativ markedsplads).
Overdrages en aktiepost direkte eller indirekte i et selskab, der har én eller flere aktieklasser optaget til
handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, til erhververen eller til personer, der
handler i forståelse med denne, skal erhververen give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde
deres aktier på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at erhververen opnår bestemmende
indflydelse over selskabet.
Bestemmende indflydelse foreligger, når erhververen direkte eller indirekte besidder mindst en tredjedel af
stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant
ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse.
Bestemmende indflydelse foreligger desuden, når en erhverver, der ikke ejer mindst en tredjedel af
stemmerettighederne i et selskab, har
1) råderet over mindst en tredjedel af stemmerettighederne i kraft af en aftale med andre investorer,
2) beføjelse til at styre de finansielle og driftsmæssige forhold i et selskab i henhold til en vedtægt
eller aftale,
3) beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i det øverste ledelsesorgan, og dette
organ besidder den bestemmende indflydelse over Selskabet.
Såfremt særlige forhold gør sig gældende, kan Finanstilsynet meddele fritagelse fra forpligtelsen til at
fremsætte et pligtmæssigt tilbud.
Tvangsmæssig indløsning af aktier (squeeze-out)
I henhold til Selskabslovens § 70 kan aktier i et selskab indløses helt eller delvist af en aktionær, der ejer
mere end 9/10 af aktiekapitalen og en tilsvarende del af stemmerettighederne i selskabet. En
minoritetsaktionær kan forlange at få sine aktier indløst af majoritetsaktionæren, der ejer mere end 9/10 af
aktiekapitalen og en tilsvarende del af stemmerettighederne, jf. Selskabslovens § 73.
Større aktiebesiddelser
I henhold til Værdipapirhandelslovens § 29 skal en aktionær i et børsnoteret selskab hurtigst muligt give
meddelelse til det børsnoterede selskab og Finanstilsynet, hvis aktionærens aktiebesiddelse 1) udgør mindst
5 % af stemmerettighederne i selskabet, eller den pålydende værdi udgør mindst 5 % af aktiekapitalen, og 2)
når en ændring i en allerede meddelt aktiebesiddelse bevirker, at grænserne på 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %,
50 % eller 90 % samt grænserne på 1/3 og 2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller den pålydende
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værdi er nået eller ikke længere er nået, eller såfremt ændringen bevirker, at grænserne i 1) ikke længere er
nået.
Meddelelserne skal opfylde de i bekendtgørelse for storaktionærer § 16 og § 17 angivne krav til indsendelse
og indholdet, herunder identiteten på aktionæren samt datoen for, hvornår en grænse er nået eller ikke
længere er nået. Manglende overholdelse af oplysningsforpligtelserne straffes med bøde.
Derudover gælder de almindelige indberetningsforpligtelser efter Selskabsloven.
Offentlige købstilbud
Der er ikke fremsat købstilbud af tredjemand vedrørende Copenhagen Capitals aktier i foregående eller
indeværende regnskabsår.
Skatteforhold i Danmark
Nedenstående er et resume af visse danske skattemæssige aspekter i relation til en investering i de Nye
Aktier. Resumeet er alene til generel oplysning og tilsigter ikke at udgøre udtømmende skattemæssig eller
juridisk rådgivning. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at dette resume ikke behandler alle de mulige
skattemæssige konsekvenser i relation til investering i Aktierne.
Resumeet foregiver ikke at være en udtømmende beskrivelse af alle skattemæssige forhold, der kan have
relevans ved erhvervelse, besiddelse eller afhændelse af Aktier i Copenhagen Capital.
Resumeet er udelukkende baseret på gældende skattelovgivning i Danmark pr. Prospektdatoen. Dansk
skattelovgivning kan ændres, eventuelt med tilbagevirkende kraft. Resumeet omfatter ikke investorer, for
hvem der gælder særlige skatteregler, og er derfor muligvis ikke relevant for eksempelvis investorer, der er
underlagt pensionsafkastbeskatningsloven (dvs. pensionsopsparing), professionelle investorer, visse
institutionelle investorer, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, banker, børsmæglere og investorer, der
skal betale skat af pensionsafkast.
Resumeet vedrører ikke beskatning af personer og selskaber, der driver næring med køb og salg af aktier.
Salg forudsættes at være salg til tredjemand. For investorer, der ikke er skattepligtige til Danmark,
forudsætter dette resume endvidere, at investoren ikke har et fast driftssted i Danmark.
Det anbefales, at potentielle investorer i Aktierne rådfører sig med deres skatterådgiver med hensyn til de
aktuelle skattemæssige konsekvenser af at købe, eje og afhænde Aktierne på grundlag af deres individuelle
forhold. Investorer, som kan være berørt af skattelovgivningen i andre jurisdiktioner, bør rådføre sig med
deres skatterådgiver med hensyn til de skattemæssige konsekvenser i relation til deres individuelle forhold,
idet disse kan afvige væsentligt fra det nedenfor beskrevne.
Personer, der har bopæl i Danmark, eller som opholder sig i Danmark i mindst seks måneder inden for et
år eller har sin livsinteresse i Danmark, samt selskaber, som enten er registreret i Danmark, eller hvis
ledelse har sit hovedsæde i Danmark, er normalt fuldt skattepligtige til Danmark. Personer eller selskaber,
som desuden er fuldt skattepligtige i et andet land, kan være underlagt særlige regler, som ikke er beskrevet
her.
Beskatning af udbytte for privatpersoner ved investering af frie midler
Udbytte til privatpersoner beskattes som aktieindkomst. I 2017 beskattes aktieindkomst med 27 % af de
første 51.700 kr. og med 42 % af aktieindkomst over 51.700 kr. (for ægtepar, der er samlevende ved
indkomstårets udløb, er beløbet 103.400 kr.).
Copenhagen Capital indeholder normalt 27 % udbytteskat af udbytte til investorerne.
Udbyttebeskatning for privatpersoner ved investering af pensionsmidler
Privatpersoner, der investerer via deres pensionsopsparing, skal betale pensionsafkastskat med en fast sats
på 15,3 % for 2016 af det samlede nettoafkast af deres pensionsinvesteringer, herunder aktieavance og -tab
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opgjort efter lagerprincippet, hvor den skattepligtige indkomst opgøres som forskellen mellem aktiernes
markedsværdi ved indkomstårets udgang og dets begyndelse. Hermed indgår også ikke realiserede
aktieavancer og -tab i indkomstopgørelsen. Udbytter indgår også i afgiftsgrundlaget. Ved erhvervelse i løbet
af et indkomstår anvendes købsprisen i stedet for værdien ved indkomstårets begyndelse. Ved salg i løbet
af et indkomstår anvendes salgsprisen i stedet for værdien ved indkomstårets udgang. Pensionsafkastskat
indeholdes og afregnes generelt af det kreditinstitut, som pensionsordningen er oprettet i, og påvirker ikke
den enkeltes selvangivelse.
Beskatning af udbytte for selskaber
Et selskab, der ejer mindre end 10 % af den børsnoterede aktiekapital (skattepligtige porteføljeaktier) i et
andet selskab, skal medregne modtaget udbytte ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst. Er den
skattepligtige indkomst positiv, beskattes den med selskabsskatteprocenten 22.
Ved udbetaling af udbytte indeholdes 27 % i udbytteskat. Mod tilstrækkelig dokumentation over for
Copenhagen Capital kan den i udbyttet indeholdte kildeskat nedsættes fra 27 % til 22 % for danske
selskaber, der ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen.
Hvis et selskab ejer mindst 10 % af aktiekapitalen i et dansk udbytteudloddende selskab, er udbytte fra
selskabet skattefrit. Der gælder tilsvarende skattefrihed for modtagelse af udbytte, der knytter sig til danske
koncernselskabsaktier. Ved koncernselskabsaktier forstås generelt aktier, hvor ejeren og det selskab, hvori
der ejes aktier, er sambeskattede eller kan sambeskattes, jf. nærmere aktieavancebeskatningslovens § 4 B.
Udbytte på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier er skattefrit uanset ejertid.
Aktieavancebeskatning for privatpersoner ved investering af frie midler
Avance ved salg af aktier beskattes som aktieindkomst. I 2017 beskattes aktieindkomst med 27 % af de
første 51.700 kr. og med 42 % af aktieindkomst over 51.700 kr. (for samlevende ægtefæller, aktieindkomst
over 103.400 kr.).
Avance og tab ved salg af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, beregnes som forskellen
mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen. Anskaffelsessummen fastsættes normalt ved hjælp af
gennemsnitsmetoden, hvilket betyder, at hver aktie anses for købt til en sum svarende til den
gennemsnitlige anskaffelsessum for alle aktionærens aktier i det udstedende selskab.
Tab ved salg af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, kan alene modsvares i anden
aktieindkomst fra aktier optaget til handel på et reguleret marked (dvs. modtaget udbytte og aktieavance
ved salg af aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked). Uudnyttede tab modsvares automatisk
i den samlevende ægtefælles aktieindkomst fra aktier optaget til handel på et reguleret marked, og
yderligere tab efter ovennævnte fradrag kan fremføres uden tidsbegrænsning og modsvares i fremtidig
aktieindkomst fra aktier optaget til handel på et reguleret marked.
Tab på aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, kan alene modregnes i avance og udbytte
på andre aktier optaget til handel på et reguleret marked, hvis de danske skattemyndigheder har modtaget
visse oplysninger vedrørende aktiernes ejerforhold. Værdipapirhandleren forsyner normalt
skattemyndighederne med disse oplysninger.
Hvis aktierne er blevet købt ved flere lejligheder, anses de aktier, der er erhvervet først, for at være solgt
først (FIFO-princippet).
En aktionær, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, beskattes ikke i Danmark af en
eventuel gevinst, der realiseres ved salg eller anden afhændelse af aktier, medmindre aktierne er knyttet til
et fast driftssted i Danmark.
Hvis aktierne er knyttet til et fast driftssted i Danmark, vil gevinst og tab på aktier, hvor der ejes mindre
end 10 % af aktiekapitalen i Copenhagen Capital, indgå i det faste driftssteds skattepligtige indkomst. Hvis
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det faste driftssted ejer mere end 10 % af aktiekapitalen i Copenhagen Capital, vil gevinster på aktierne
være skattefri og tab ikke fradragsberettigede.
Aktieavancebeskatning for privatpersoner ved investering af pensionsmidler
Avance og tab på aktier i en pensionsopsparing beskattes med 15,3 % for 2016-pensionsafkastskat.
Pensionsafkastskatten opkræves årligt efter et lagerprincip, hvor den skattepligtige indkomst opgøres som
forskellen mellem aktiernes markedsværdi ved indkomstårets udgang og dets begyndelse. Hermed indgår
også ikke realiserede aktieavancer og tab i indkomstopgørelsen.
Aktieavancebeskatning af selskaber
I forbindelse med beskatning af salg af aktier foretaget af aktionærer, der er selskaber, sondres der mellem
Datterselskabsaktier, Koncernselskabsaktier, Skattefrie Porteføljeaktier og Skattepligtige Porteføljeaktier:
Datterselskabsaktier
eres generelt som aktier, der ejes af en aktionær, der ejer mindst 10 % af det
udstedende selskabs nominelle aktiekapital.
Koncernselskabsaktier
udstedende selskab sambeskattes i Danmark eller opfylder kriterierne for international sambeskatning i
henhold til dansk ret.
Skattefrie Porteføljeaktier
marked, og som ejes af en aktionær, der ejer mindre end 10% af det udstedende selskabs nominelle
aktiekapital.
Skattepligtige Porteføljeaktier
Datterselskabsaktier, Koncernselskabsaktier eller Skattefrie Porteføljeaktier.
Avance eller tab ved afhændelse af Datterselskabsaktier og Koncernselskabsaktier og Skattefrie
Porteføljeaktier medregnes ikke ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.
Der gælder særlige regler vedrørende Datterselskabsaktier og Koncernselskabsaktier for at forhindre
fritagelse ved visse holdingselskab strukturer, ligesom der kan gælde andre regler mod omgåelse. Disse
regler er ikke nærmere beskrevet.
Avance ved salg af Skattepligtige Porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, beskattes
med 22 % uanset ejertid. Tab på sådanne aktier er generelt fradragsberettigede.
Avance og tab på Skattepligtige Porteføljeaktier, der er optaget til handel på et reguleret marked, beskattes
efter lagerprincippet. I henhold til lagerprincippet opgøres årets skattepligtige avancer eller tab som
forskellen mellem aktiernes markedsværdi ved begyndelsen og ved udgangen af skatteåret.
Beskatning sker således på et urealiseret grundlag, selv hvis der ikke er afstået aktier eller realiseret avance
eller tab. Hvis de Skattepligtige Porteføljeaktier sælges eller på anden måde afstås inden indkomstårets
udløb, beregnes årets skattepligtige indkomst som forskellen mellem værdien af de Skattepligtige
Porteføljeaktier ved begyndelsen af indkomståret og værdien af de Skattepligtige Porteføljeaktier på
afståelsestidspunktet. Hvis de Skattepligtige Porteføljeaktier anskaffes og afstås i samme indkomstår,
beregnes den skattepligtige indkomst som forskellen mellem anskaffelsessummen og afståelsessummen.
Hvis de Skattepligtige Porteføljeaktier anskaffes i indkomståret og ikke afstås i samme indkomstår,
beregnes den skattepligtige indkomst som forskellen mellem anskaffelsessummen og værdien af aktierne
ved udgangen af indkomstårene.
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Statusskifte fra Datterselskabsaktier/Koncernselskabsaktier/Skattefrie Porteføljeaktier til Skattepligtige
Porteføljeaktier (eller omvendt) behandles skattemæssigt som afståelse af aktierne og genanskaffelse af
aktierne til markedskursen på tidspunktet for statusskiftet.
Særligt vedrørende tegningsretter
Beskatningen ved salg af tegningsretter sker efter samme regler og skattesatser som ved salg af aktier.
Anskaffelsessummen for Tegningsretter, der er tildelt den skattepligtige i dennes egenskab af Aktionær i
Copenhagen Capital, fastsættes skattemæssigt til 0 kr. I øvrige tilfælde anses anskaffelsessummen for de
omhandlede tegningsretter for at være det beløb, som er betalt for tegningsretten.
Udgangspunktet er, at selskaber normalt skal opgøre gevinst og tab på tegningsretter efter lagerprincippet
(se afsnittet ovenfor for en beskrivelse af lagerprincippet).
Privatpersoner skal opgøre gevinst og tab ved salg af tegningsretter til aktier, der er optaget til handel på et
reguleret marked, efter den såkaldte aktie-for-aktie-metode. Efter aktie-for-aktie-metoden skal gevinsten
eller tabet opgøres som forskellen mellem salgssummen og den faktiske købssum, der er betalt for de
tegningsretter, der afstås.
Anvender man tildelte tegningsretter til at tegne Nye Aktier, opgøres anskaffelsesprisen for de Nye Aktier
skattemæssigt til tegningsrettens anskaffelseskurs samt anskaffelsessummen for de Nye Aktier.
Hvis tegningsretter, der er tildelt den skattepligtige i dennes egenskab af aktionær i selskabet, hverken
sælges eller udnyttes til tegning af aktier, sker der ikke nogen beskatning, da både anskaffelsespris og
salgspris anses for at være 0 kr.
Beskatning af investorer, der ikke er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark
Udenlandske aktionærer, der ikke er fuldt skattepligtige i Danmark, og som ikke har et fast driftssted i
Danmark, er begrænset skattepligtige til Danmark af udbytte på aktier i danske selskaber, men vil ikke
være skattepligtige til Danmark af avancer realiseret ved salg af aktier.
Skattepligten for udenlandske selskabers faste driftssteder i Danmark omfatter udbytter, avancer og tab fra
aktier, når afkastet vedrører det faste driftssted, eller når aktierne indgår i det faste driftssteds
anlægskapital.
Beskatning af udbytte
I henhold til dansk lovgivning indeholder det danske udbytteudloddende selskab som udgangspunkt 27 %
udbytteskat af aktieudbytter i Danmark, uanset om aktionæren er en privatperson eller et selskab,
medmindre aktionæren er fritaget for udbytteskat.
For fysiske personer, som er skattemæssigt hjemmehørende i Danmark, beskattes udbytte som
aktieindkomst, som beskrevet ovenfor. Al aktieindkomst skal medtages i beregningen af, om ovennævnte
beløb overskrides.
Ved betaling af udbytte til fysiske personer indeholdes normalt 27 % kildeskat.
Udbytte af Skattepligtige Porteføljeaktier beskattes med den almindelige selskabsskattesats på 22 % uanset
ejertid.
Kildeskattesatsen er 22 %. Hvis det udloddende selskab indeholder et højere beløb, kan aktionæren ansøge
om refusion af den overskydende skat. Ansøgning om tilbagebetaling skal være indgivet inden for to
måneder. Ellers vil den overskydende skat i stedet blive godskrevet i selskabsskatten for året. Udbytte af
Datterselskabsaktier og Koncernselskabsaktier er skattefrit uanset ejertid.
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Aktionærer, der ikke er hjemmehørende i Danmark, kan have ret til tilbagebetaling af en del af
udbytteskatten i de tilfælde, hvor aktionærerne har ret til at påberåbe sig nedslag i den danske
udbyttebeskatning efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst.
Aktionærer, der er berettiget dertil og overholder visse attestationsregler, kan ansøge de danske
skattemyndigheder om delvis refusion af udbytteskatten, hvilket vil reducere den effektive danske
indeholdte udbytteskat til den i den pågældende dobbeltbeskatningsoverenskomst anførte
udbytteskattesats.
Aktionærens lokale skattemyndigheder skal dokumentere refusionsansøgningen på særlige formularer
udarbejdet af de danske skattemyndigheder, hvorefter ansøgningen indsendes til de danske
skattemyndigheder.
Den indeholdte udbytteskat vil desuden kunne nedsættes til 15 %, i tilfælde hvor modtagere af udbytte er
hjemmehørende i et land, som har en aftale om udveksling af information med de danske
skattemyndigheder, og hvor modtageren ejer mindre end 10 % af aktierne i det udbyttebetalende selskab.
Hvis selskabet m.v. er hjemmehørende i et land uden for EU, er det endvidere en betingelse, at det
sammen med koncernforbundne parter, jf. ligningslovens § 2, ejer mindre end 10 % af aktiekapitalen i det
udbyttegivende selskab. Aktionæren skal ansøge de danske skattemyndigheder om delvis refusion af
udbytteskatten.
Som udgangspunkt skal en refusion af indeholdt skat ud over den gældende skat i en
dobbeltbeskatningsoverenskomst ske senest seks måneder efter de danske skattemyndigheders modtagelse
af refusionskravet. Fristen kan suspenderes, hvis skattemyndighederne ikke på det foreliggende grundlag
kan afgøre refusionskravet.

Vilkår og betingelser for Udbuddet
Betingelser for Udbuddet
Udbuddet består af:


en fortegningsemission for Selskabets eksisterende aktionærer med Nye Præferenceaktier
midlertidig ISIN DK0060796522 18.166.666 stk. til kurs 1,20 kr. pr. Ny Præferenceaktie og

Under forudsætning af Nasdaq´s godkendelse optages Præferenceaktierne til handel og notering den 3. juli
2017 under ISIN DK0060732980. Sammenlægningen i VP af den midlertidige ISIN DK0060796522 og
den Eksisterende ISIN DK0060732980 forventes at ske den 4. juli 2017.
Præferenceaktierne optages til handel og notering som en ny aktieklasse, såfremt Nasdaq vurderer, at
. Hvis Nasdaq
vurderer, at
ikke er opfyldt efter afslutning af
udbuddene og derfor ikke optager Præferenceaktierne til handel og notering, vil Præferenceaktierne stadig
blive udstedt men være ikke-noteret.
Samlet værdi af Udbuddet
Udbuddet med fortegningsemissionen omfatter:


en fortegningsemission med 18.166.666 stk. Nye Præferenceaktier og

Brutto provenu fra Udbuddet er op til ca. 21,8 mio. kr.
Tegningsperiode



Tegningsretter handles i perioden den 6. juni
19. juni 2017
De Nye Præferenceaktier tegnes i perioden 8. juni 21. juni 2017.
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Der udstedes 54.500.000 stk. tegningsretter i ISIN DK0060796605 i forbindelse med Udbuddet. Alle
eksisterende aktionærer har ret til at tegne 1 stk. Ny Præferenceaktie til kurs 1,20 kr. à nominelt 1,00 kr. for
3 stk. Aktier der ejes pr. den 7. juni 2017 kl. 17.59.
Tegningsretterne søges optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.

Allokering af Resterende Præferenceaktier og nedsættelse af tegning
I tilfælde af, at bindende tilsagn om tegning af Resterende Præferenceaktier afgivet af Eksisterende
Aktionærer eller investorer i øvrigt overstiger antallet af Resterende Præferenceaktier, vil der blive foretaget
allokering på basis af en fordelingsnøgle, der besluttes af Bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af de
indkomne bindende tilsagn, uden at der tages hensyn til, om disse er afgivet af Eksisterende Aktionærer
eller investorer i øvrigt.
Tegningsønsker kan ikke reduceres, og investorerne har ikke mulighed for at tilbagekalde deres
tegningsordrer.
Tilbagebetaling af overskydende beløb vil ske (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger) til
investorernes konti senest to dage efter tilbagekaldelsestidspunktet.
Minimum og/eller maksimum tegningsbeløb
Det mindste antal Nye Præferenceaktier, der kan tegnes, er et (1) stk., hvilket kræver betaling af 1,20 kr.
Der er ingen maksimumgrænse for det antal Nye Præferenceaktier, der kan tegnes. Antallet er dog
begrænset til det antal Nye præferenceaktier, der udstedes.
Betaling og levering af Nye Præferenceaktier
Betaling i forbindelsen med Udbuddet af fortegningsemissionen sker med kontant betaling den 29. juni
2017. Levering af de Nye Præferenceaktier i forbindelse med fortegningsemissionen forventes at ske
elektronisk gennem VP Securities den 3. juli 2017.
Hvis Udbuddet tilbagekaldes, vil Udbuddet og dispositioner i forbindelse hermed bortfalde, alle afgivne
ordrer vil automatisk blive annulleret, betalinger modtaget vedrørende Udbuddet vil blive elektronisk
returneret til investorernes konti senest den 3. juli 2017 uden rente (fratrukket eventuelle
transaktionsomkostninger) og optagelse til handel og officiel notering af Præferenceaktierne på Nasdaq
Copenhagen vil blive annulleret.
En eventuel tilbagekaldelse af Udbuddet vil straks blive offentliggjort via Nasdaq Copenhagen.
Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet
Resultatet af Udbuddet med op til 18.166.666 stk. Nye Præferenceaktier forventes at blive i offentliggjort i
en selskabsmeddelelse den 27. juni 2017.
Procedure for udnyttelse og handel med tegningsretter og behandling af tegningsretter
Der udstedes 54.500.000 stk. tegningsretter i ISIN DK0060796605 i forbindelse med Udbuddet. Alle
eksisterende aktionærer har ret til at tegne 1 stk. Ny Præferenceaktie til kurs 1,20 kr. à nominelt 1,00 kr. for
3 stk. Aktier der ejes pr. den 7. juni 2017 kl. 17.59.
Tegningsretterne søges optaget til handel og officiel notering på Nasdaq Copenhagen.
Før Fortegningsemissionen er der en registreret aktiekapital på 54.500.000 kr. fordelt på 45.500.000 stk.
Stamaktier og 9.000.000 stk. Præferenceaktier. Deles dette tal med 3 = 18.166.666,67 = 2/3 aktie til sidst.
Xolution Holding
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A/S, CVR nr.: 18662906, der er en af Selskabets større aktionærer, har overfor Selskabet accepteret ikke at
kunne tegne på to stk. af sine tildelte tegningsretter.
Tegning af Udbudte Præferenceaktier, som ikke er blevet tegnet af Copenhagen Capitals aktionærer ved
udnyttelse af tildelte tegningsretter eller af andre investorer ved udnyttelse af erhvervede tegningsretter
den tegningsblanket, der indgår i Prospektet og kun af:
1) Danske eksisterende aktionærer, der ønsker at tegne Resterende Præferenceaktier.
2) Danske investorer, der ikke er eksisterende aktionærer, der ønsker at tegne Resterende
Præferenceaktier.
Tegningsblanketten skal indleveres til aktionærens/investorens eget kontoførende institut til godkendelse
og behandling.
Resterende Præferenceaktier kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede tegningsretter
tegnes af eksisterende aktionærer og danske investorer i øvrigt, der inden tegningsperiodens udløb har
afgivet bindende tilsagn om at tegne Udbudte Præferenceaktier til tegningskursen.
Eksisterende aktionærer og danske investorer, der ønsker at tegne Resterende Præferenceaktier, skal gøre
dette ved at afgive bindende tilsagn gennem eget kontoførende institut. Danske eksisterende aktionærer og
danske investorer kan benytte den tegningsblanket, der indgår i Prospektet. Udenlandske eksisterende
aktionærer skal kontakte deres kontoførende institut. Tegningsblanketten eller bindende tilsagn skal være
kontoførende institut i hænde i så god tid, at de kan behandles og være Spar Nord Bank i hænde senest
den 21. juni 2017 kl. 17.00 dansk tid. Tilsagn er bindende og kan ikke ændres eller annulleres.
I det tilfælde, at bindende tilsagn afgivet af eksisterende aktionærer og danske investorer i øvrigt overstiger
antallet af Resterende Præferenceaktier, vil der blive foretaget allokering på basis af en fordelingsnøgle, der
besluttes af bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af de indkomne tilsagn, uden hensyn til om tegnerne er
aktionærer eller ikke-aktionærer.
Der kan fra Copenhagen Capitals side ikke gives nogen sikkerhed for, at danske investorer eller
eksisterende aktionærer, der ønsker at tegne Udbudte Præferenceaktier, vil kunne tildeles Resterende
Præferenceaktier. Sikkerhed for at modtage Udbudte Præferenceaktier i Copenhagen Capital kan kun gives
til aktionærer og investorer, der erhverver og udnytter Tegningsretter, og kun i tilfælde af, at Udbuddet
gennemføres. Der vil således kun være Resterende Præferenceaktier at tildele, såfremt de Udbudte
Præferenceaktier ikke er tegnet af Copenhagen Capitals eksisterende aktionærer i henhold til deres
fortegningsret ved udnyttelse af tegningsretter eller investorer i henhold til de erhvervede tegningsretter.
Selskabets fem Større Aktionærer har overfor Selskabet givet bindende tilsagn om, at udnytte deres
Tegningsretter til de Nye Præferenceaktier samt hver i samme indbyrdes forhold at tegne en
forholdsmæssig andel af de Nye Præferenceaktier som ikke måtte bliver tegnet ved udnyttelse af de øvrige
aktionærer Tegningsretter, hvorfor de nævnte Større Aktionærer har givet tilsagn om tegning af samtlige
de Nye Præferenceaktier.
De Nye Præferenceaktier udstedes i en midlertidig ISIN DK0060796522 den 3. juli 2017. Registrering af
de Nye Præferenceaktier hos Erhvervsstyrelsen forventes foretaget den 29. juni 2017. Den midlertidige
ISIN vil blive lagt sammen med ISIN for de Eksisterende Præferenceaktier i VP den 4. juli 2017.
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Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder:
Dato
30. maj 2017
2. juni 2017
2. juni 2017
6. juni 2017

Begivenhed
Prospekt offentliggøres på Nasdaq Copenhagen og hjemmeside
Sidste dag for handel med eksisterende aktier, inklusive tegningsretter. (45.500.000
stk. Stamaktier og 9.000.000 stk. Præferenceaktier)
7.025.000 stk. Stamaktier, der pt. findes i midlertidig ISIN DK0060759249 optages til
handel på NASDAQ Copenhagen i ISIN for eksisterende Stamaktier
DK0060093607.
Sammenlægning af midlertidig ISIN DK0060759249 med den eksisterende ISIN
DK0060093607 i VP Securities

6. juni 2017

Første dag for handel med eksisterende Præferenceaktier, eksklusive tegningsretter

6. juni 2017

Handelsperioden for tegningsretter begynder kl. 9.00 dansk tid

7. juni 2017

Tegningsretter tildeles aktionærer på VP på baggrund af beholdninger registreret kl.
17:59 (dansk tid)

8. juni 2017

Tegningsperiode for Nye Præferenceaktier begynder kl. 9.00 dansk tid

19. juni 2017

Handelsperioden for tegningsretter slutter kl.17.00 dansk tid

21. juni 2017

Tegningsperioden for Nye Præferenceaktier slutter

26. juni 2017

Allokering af Resterende Præferenceaktier kl. 12.00 dansk tid

27. juni 2017

Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet forventes at ske fire bankdage efter
tegningsperiodens udløb

29. juni 2017

Betaling for Resterende Præferenceaktier

29. juni 2017
30. juni 2017
3. juli 2017
4. juli 2017

Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis de Nye Præferenceaktier, der tegnes,
udstedes af Selskabet efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen
Forventet registrering af Nye Præferenceaktier i Erhvervsstyrelsen sendes til Nasdaq
Copenhagen senest kl. 10.00
Under forudsætning af Nasdaq´s godkendelse optages Præferenceaktierne til handel
og notering under ISIN DK0060732980.
Sammenlægning i VP af Nye Præferenceaktier og Eksisterende Præferenceaktier

Fordelingsplan og tildeling
Udbuddet er en emission i Danmark samt i visse andre jurisdiktioner indenfor EU og EØS.
Generelle begrænsninger
Udlevering af dette Prospekt kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke
anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til at investere i aktier i Selskabet. Dette
Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at tegne aktier i nogen jurisdiktion. Selskabet
forudsætter, at personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, gør sig bekendt med og
overholder sådanne begrænsninger. Selskabet påtager sig ikke noget juridisk ansvar for en eventuel
overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side.
Aktierne er i visse jurisdiktioner underlagt overdragelses- og salgsbegrænsninger. Personer, der måtte
komme i besiddelse af prospektet, anmodes af Selskabet om at indhente oplysninger om og påse
efterlevelsen deraf. Hverken Selskabet eller Selskabets rådgivere påtager sig noget ansvar for en eventuel
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overtrædelse af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om den pågældende person er en
eksisterende aktionær eller en potentiel tegner af Præferenceaktier.
Dette Prospekt må ikke udleveres i eller på anden måde gøres tilgængeligt i USA, Canada, Australien eller
til eller på anden måde gøres tilgængeligt i nogen anden jurisdiktion end Danmark, medmindre en sådan
distribution er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet kan
anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor.
Alle eksisterende aktionærer har ret til at tegne 1 stk. Ny Præferenceaktie til kurs 1,20 kr. pr. Ny
Præferenceaktie à nominelt 1,00 kr. for 3 aktier på baggrund af den beholdning der registreres i VP den 7.
juni 2017 kl. 17.59.
Selskabets fem Større Aktionærer har overfor Selskabet givet bindende tilsagn om, at udnytte deres
Tegningsretter til de Nye Præferenceaktier samt hver i samme indbyrdes forhold at tegne en
forholdsmæssig andel af de Nye Præferenceaktier som ikke måtte bliver tegnet ved udnyttelse af de øvrige
aktionærers Tegningsretter, hvorfor de nævnte Større Aktionærer har givet tilsagn om tegning af samtlige
de Nye Præferenceaktier.
.

Procedure for anmeldelse
De aktionærer, der vælger at tegne Nye Præferenceaktier, modtager en anmeldelse fra deres pengeinstitut
om det tildelte antal Nye Præferenceaktier, og besked om at de Nye Præferenceaktier først er optaget til
handel, når den midlertidige ISIN er sammenlagt med den eksisterende ISIN for Selskabets aktier i VP.
Kursfastsættelse
Udbuddet består af:


en fortegningsemission for Selskabets eksisterende aktionærer med Nye Præferenceaktier
18.166.666 stk. til kurs 1,20 kr. pr Ny Præferenceaktie og

Investorer afholder selv eventuelle gebyrer og omkostninger forbundet med køb og salg af de Nye
Præferenceaktier fra investors eget kontoførende institut eller finansielle formidler.
Kursen offentliggøres i forbindelse med nærværende prospekt den 30. maj 2017.
Placering og garanti Forhåndstilsagn, tegningsgaranti, og interessetilkendegivelser
Spar Nord Bank
Det er Spar Nord Bank A/S, Postboks 162, 9100 Aalborg, der har samordnet den samlede udstedelse.
Betalingsformidlere
Spar Nord Bank vil være betalingsformidler i forbindelse med Udbuddet
Bindende tilsagn og garantier
Selskabet har pr. Prospektdatoen ikke modtaget nogle bindende tilsagn eller garantier om at købe Nye
præferenceaktier eller udnytte uudnyttede tegningsretter til at tegne overskydende Nye Præferenceaktier.

Aftaler om optagelse til omsætning og notering
Noteringssted
Præferenceaktierne optages til handel og notering som en ny aktieklasse, såfremt Nasdaq vurderer, at
. De Nye
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Præferenceaktier, sammenlægges med ISIN for de Eksisterende Præferenceaktier, ISIN DK0060732980,
som den fortsættende.
Andre regulerede markeder
Selskabets Præferenceaktier er ikke optaget eller søgt optaget til handel på andre regulerede markeder end
Nasdaq Copenhagen.
Selskabet foretager ikke andre udbud af Stamaktier og Præferenceaktier samtidig med Udbuddet.
Prisstiller aftaler og stabilisering
Selskabet har besluttet at afsøge muligheden for at indgå en prisstiller aftale vedrørende Selskabets Aktier.
Prisstilleraftalen skal sikre tilstrækkeligt med bud og udbud for at en pålidelig kursdannelse kan finde sted.
Selskabet har pr. Prospektdatoen endnu ikke indgået en aftale med en prisstiller.

Værdipapirihændehavere der ønsker at sælge
Selskabet har ikke modtaget nogen tilkendegivelser fra aktionærer, der ønsker at sælge aktier i forbindelse
med Udbuddet. Endvidere har Selskabet ikke modtaget nogen tilkendegivelser om, at der er indgået lockup aftaler.

Udgifter ved Udbuddet
Selskabet estimerer, at de samlede udgifter ved Udbuddet vil være ca. 1,5 mio. kr., hvorved nettoprovenuet
er på ca. 20,3 mio. kr.
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Udvanding
Beløb og procentdel for umiddelbar udvanding som følge af Udbuddet
Eksisterende aktionærer, der udnytter tildelte Tegningsretter fuldt ud til tegning af Nye Præferenceaktier,
vil ikke blive udvandet i forbindelse med Fortegningsemissionen.
Den 31. december 2016 udgjorde Selskabets egenkapital ca. 95,9 mio. kr., hvilket svarede til 1,76 kr. pr.
aktie.
Ved Udbuddets gennemførsel med det maksimale antal Nye Præferenceaktier (18.166.666 stk.) og efter
fradrag af skønnede omkostninger i forbindelse med Udbuddet vil egenkapitalen pr. 31. december 2016
justeret for Udbuddet udgøre ca. 114,7 mio. kr., svarende til en indre værdi pr. Aktie på 1,60 kr. Dette
udgør umiddelbart en reduktion af den indre værdi pr Eksisterende Aktie, der kan henføres til Udbuddet
på 0,16 kr., svarende til ca. -9,1 %, for Eksisterende Aktionærer og en umiddelbar forøgelse af den justerede
egenkapital pr. Ny Aktie på 0,40 kr., svarende til ca. 33,26 %, for nye investorer.
Udvanding
Tegningskurs pr. Ny Præferenceaktie
Indre værdi pr. Eksisterende Aktie pr. 31. december 2016
Forøgelse i indre værdi pr. Eksisterende Aktie, der kan henføres til
Udbuddet i forhold til 30. december 2016
Relativ forøgelse pr. Eksisterende Aktie
Indre værdi pr. Aktie efter Udbuddet
Ændring pr. Ny Aktie for nye investorer
Relativ ændring pr. Ny Aktie for nye investorer
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1,20
1,76
-0,16
-9,1%
1,60
0,40
33,26%

Beløb og procentdel for umiddelbar udvanding for aktionærer der ikke tager imod tilbuddet
For Eksisterende Aktionærer, der helt eller delvist ikke udnytter de tildelte Tegningsretter, vil den
Eksisterende Aktionærs ejerandel kunne blive udvandet med op til 25,00 % som følge af Udbuddet.
Ved Udbuddets gennemførsel vil den umiddelbare reduktion af den indre værdi pr. Eksisterende Aktie
være på 0,16 kr., hvilket sammenlignet med den indre værdi pr. Eksisterende Aktie før
Fortegningsemissionen på 1,76 kr. er en reduktion på ca. 9,1 %.
For nye investorer vil den indre værdi pr. Ny Aktie blive forøget med 0,40 kr. fra tegningskursen på 1,20
kr., hvilket svarer til en forøgelse på ca. 33,26 %.
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YDERLIGERE OPLYSNINGER
Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter
Vedtægtsmæssige formål for Copenhagen Capital
Som anført i vedtægternes § 1.2 er det Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed indenfor aktier,
obligationer, fordringer og udlån, ejendomme og valuta samt anden virksomhed relateret til ovennævnte
aktiviteter for der igennem at opnå et langsigtet egenkapitalafkast. Selskabet kan tillige drive virksomhed
via
dattervirksomheder og associerede virksomheder.

Resumé af bestemmelser vedrørende Bestyrelsen og Direktionen
I henhold til punkt 5 i Selskabets vedtægter ledes Selskabet af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer
og op til 3 suppleanter, der vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen og direktionen forestår Ledelsen af Selskabets anliggender. Selskabets bestyrelse skal sørge for
en forsvarlig organisation af Selskabets virksomhed, idet det indbyrdes forhold imellem bestyrelse og
direktion fastlægges af reglerne i selskabsloven. Endelig skal bestyrelsen ved en forretningsorden fastsætte
nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen er
beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede, og alle medlemmer er indkaldt,
så vidt muligt med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen afholder møder efter formandens nærmere indkaldelse. Der skal afholdes ordinære møder
mindst engang hvert kvartal. Herudover afholdes der møder, når formanden i øvrigt skønner det
nødvendigt, eller det begæres af et medlem af bestyrelsen eller en direktør. Over forhandlingerne føres en
protokol, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til
at foretage sådanne ændringer i Selskabets vedtægter, som ændringer i lovgivningen nødvendiggør eller,
som pålægges af en offentlig myndighed. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på
generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 75 år. Bestyrelsens
medlemmer modtager et årligt honorar, der godkendes af generalforsamlingen. Til ledelse af den daglige
virksomhed skal bestyrelsen ansætte en direktion. Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe aftale med et
administrationsselskab om varetagelsen af den daglige drift.
Bemyndigelser
I henhold til vedtægternes punkt 2.7.1 (b) er Bestyrelsen bemyndiget til i perioden frem til 1. april 2021 ad
én eller flere omgange at forhøje med op til 22.500.000 kr. ved udstedelse af Præferenceaktier, beregnet før
fortegningsemissionen. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller
indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være med fortegningsret for bestående
aktionærer. Præferenceaktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal have samme rettigheder som
eksisterende præferenceaktier og skal således ikke have stemmeret eller repræsentationsret jf. vedtægternes
pkt. 4.10.
I henhold til vedtægternes punkt 2.7.1 (c) er Bestyrelsen bemyndiget til i perioden frem til 1. april 2021 ad
én eller flere omgange at forhøje med op til 18.500.000 kr. ved udstedelse af Præferenceaktier, beregnet før
fortegningsemissionen. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller
indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående
aktionærer. Præferenceaktier udstedt i henhold til denne bemyndigelse skal have samme rettigheder som
eksisterende præferenceaktier og skal således ikke have stemmeret eller repræsentationsret jf. vedtægternes
pkt. 4.10.
Bestyrelsen er bemyndiget til i henhold til vedtægternes punkt 2.8 på Selskabets vegne at erhverve egne
kapitalandele med en pålydende værdi på indtil 50 % af Selskabets samlede stamaktiekapital og op til hele
selskabet præferenceaktiekapital. Under forudsætning af, at vederlaget svarer til den på
erhvervelsestidspunktet noterede kurs på fondsbørsen plus/minus 10 %. Såfremt Præferenceaktier
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erhverves, skal vederlaget svare til en minimumskurs op 1,00 kr. pr. præferenceafkast, der følger af pkt. 2.11.
Bemyndigelsen er givet frem til den 1. april 2021.

Aktiernes rettigheder
Stemmeret
På generalforsamlingen giver hver stamaktie à nom. 1,00 kr. én stemme, jf. vedtægternes punkt 4.10.
Enhver aktionær er berettiget til at møde på generalforsamlingen, når vedkommende senest tre dage forud
har meddelt Selskabet deres deltagelse. En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på
generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som
ligger én uge før generalforsamlingen.
Præferenceaktierne har ingen tilknyttet stemmeret eller repræsentationsret, jf. Selskabslovens § 46, stk. 2.
Registrering af Aktier
Selskabets kapitalandele udstedes gennem VP Securities
ihændehaveraktier, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog.

A/S.

Selskabets

kapitalandele

er

Ejerbegrænsninger
Der er ingen begrænsninger i retten til at eje Aktier i henhold til Selskabets vedtægter eller dansk
lovgivning.
Aktiernes negotiabilitet og omsættelighed
Aktierne er omsætningspapirer. Der gælder ingen indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed, jf.
vedtægternes § 2.3.
Ret til udbytte
Udbetaling af udbytte sker i henhold til de af VP Securities A/S fastsatte bestemmelser.
Gældende regler vedrørende udbytte:
I henhold til selskabsloven kan den ordinære generalforsamling vedtage udlodning af udbytte på basis af
det godkendte regnskab for det seneste regnskabsår. Det af generalforsamlingen vedtagne udbytte kan ikke
overstige det af bestyrelsen foreslåede eller godkendte beløb.
I henhold til selskabsloven kan generalforsamlingen træffe beslutning om udlodning af udbytte.
Generalforsamlingen kan endvidere bemyndige bestyrelsen til at udlodde ekstraordinært udbytte. En
bestyrelsesbeslutning om at udlodde ekstraordinært udbytte skal i henhold til selskabslovens § 183 basere
sig på en balance eller mellembalance reviewet af Selskabets uafhængige revisor, hvoraf det fremgår, at der
er tilstrækkelige midler til udlodning.
Bestyrelsesbeslutningen skal optages i bestyrelsens protokol. Balancen eller mellembalancen skal indgå i
bestyrelsens protokol som bilag til den trufne beslutning.
Fortegningsret
I henhold til dansk lovgivning har alle Selskabets aktionærer fortegningsret i tilfælde af udvidelser af
aktiekapitalen ved kontant indbetaling. En kapitaludvidelse kan vedtages af generalforsamlingen eller af
bestyrelsen i henhold til en generalforsamlingsbemyndigelse. I forbindelse med en udvidelse af Selskabets
aktiekapital kan generalforsamlingen vedtage afvigelser fra aktionærernes generelle fortegningsret.
I henhold til vedtægternes punkt 2.7.1 (c) er Bestyrelsen bemyndiget til i perioden frem til 1. april 2021 ad
én eller flere omgange at forhøje med op til 18.500.000 kr. ved udstedelse af Præferenceaktier, beregnet før
fortegningsemissionen. Kapitalforhøjelsen kan ske ved kontant indbetaling, gældskonvertering eller
indbetaling i andre værdier end kontanter. Kapitalforhøjelsen skal være uden fortegningsret for bestående
aktionærer.
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Kapitalejere af Stamaktier skal have forlods fortegningsret ved enhver forhøjelse af aktiekapitalen ved
udstedelse af Stamaktier, jf. selskabsloven § 162 stk. 3, medmindre generalforsamlingen beslutter at fravige
fortegningsretten.
Alle kapitalejere skal have fortegningsret ved forhøjelse af Præferenceaktiekapitalen, medmindre
generalforsamlingen beslutter at fravige fortegningsretten.
Aktiernes rettigheder
Selskabets Stamaktier er ihændehaveraktier, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog. I forbindelse
med navnenotering skal kapitalejeren oplyse en e-mailadresse, hvortil meddelelser til kapitalejeren kan
sendes. Selskabets Præferenceaktier er navneaktier.
Jf. punkt 2.3 i Selskabets vedtægter er kapitalandelene omsætningspapirer, og der gælder ingen
indskrænkninger i kapitalandelenes omsættelighed. Jf. punkt 2.4 er ingen kapitalejer forpligtet til at lade
sine kapitalandele indløse hverken helt eller delvist. Ingen kapitalandele har særlige rettigheder.
Præferenceaktiernes rettigheder
Selskabets præferenceaktier giver fortrinsret til provenu ved udlodning fra Selskabet som følge af (a) en
nedsættelse af aktiekapital (med udlodning til aktionærerne), (b) eventuelt udbytte og/eller (c) selskabets
likvidation, det vil sige sådanne udbetalinger skal først og fremmest foretages til indehaverne af
præferenceaktier. Præferenceretten skal dog ikke overstige et beløb svarene til aktiernes nominelle værdi
med en årlig kumulativ forrentning på 8 procent.
Bestyrelsens kan træffe beslutning om indløsning af Præferenceaktierne jf. Vedtægternes § 2.11.
Selskabets fem Større Aktionærer har endvidere indgået aftale om, at de vil stemme for en ændring af
Selskabets vedtægter, hvorved indehaverne af Præferenceaktier, hvis ikke deres Præferenceaktier er indløst
den 1. januar 2025, får mulighed for at ombytte dem til stamaktier i forholdet 1:1. Dette tilsagn bortfalder
dog, hvis ikke en af de Større Aktionærer har fremsat et sådant forslag senest 1. januar 2020.

Ændringer af vedtægterne og aktiernes rettigheder
Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel
de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital jf.
lovgivningens minimumskrav hertil.

Selskabets generalforsamlinger
I henhold til vedtægterne indkaldes generalforsamlinger elektronisk tidligst fem uger og senest tre uger før
generalforsamlingen. Indkaldelse sker ved e-mail til de kapitalejere, som under angivelse af deres emailadresse har fremsat begæring om at blive indkaldt til generalforsamlinger. Indkaldelsen vil samtidigt
blive offentliggjort i overensstemmelse med Selskabets interne regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse og ved indrykning på Selskabets hjemmeside. Den ordinære
generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til
Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i Styrelsen senest fire måneder efter regnskabsårets slutning.
Alle generalforsamlinger afholdes i København eller på Selskabets adresse.
Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
a) Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
b) Forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten
c) Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
d) Valg af medlemmer til bestyrelsen
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e) Valg af revisor
f) Eventuelt
Enhver kapitalejer har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære
generalforsamling. Kapitalejeren skal skriftligt overfor bestyrelsen fremsætte kravet. Fremsættes kravet,
senest seks uger før generalforsamlingen skal afholdes, har kapitalejeren ret til at få emnet optaget på
dagsordenen. Modtager Selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør
bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Reglen betyder, at en
aktionær kan være i den situation, at de fremsætter et krav om at få et emne optaget til dagsordenen på
den ordinære generalforsamling, før de reelt er indkaldt til den.
Adgang til Selskabets generalforsamling har alle kapitalejere og medlemmer af pressen, der mindst 3 dage
forud for generalforsamlingen har meddelt Selskabet deres deltagelse. Der må ikke foretages bånd eller
filmoptagelser på generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når kapitalejere, der tilsammen ejer mindst 5 % af Selskabets
kapital, eller når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor, skriftligt har forlangt det. Den
ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen senest to uger efter, at det er forlangt.

Bestemmelser i vedtægterne og andre regler, som kan føre til, at en ændring af kontrollen
med Selskabets forsinkes
Der er ikke bestemmelser i Selskabets vedtægter eller andre regler, som kan føre til, at en ændring af
kontrollen med Selskabet forsinkes.

Oplysningspligt
I henhold til værdipapirhandelslovens § 29 skal en aktionær i Selskabet hurtigst muligt give meddelelse til
Selskabet og foretage indberetning til Finanstilsynet, hvis dennes aktiepost 1) udgør mindst 5 % af
stemmerettighederne i Selskabet, eller den pålydende værdi udgør mindst 5 % af aktiekapitalen, og 2) når
en ændring i en allerede meddelt aktiepost bevirker, at grænserne på 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 50 % eller
90 % samt grænserne på 1/3 og 2/3 af aktiekapitalens stemmerettigheder eller den pålydende værdi er nået
eller ikke længere er nået eller såfremt ændringen bevirker, at grænserne under 1) ikke længere er nået. I
henhold til bekendtgørelse for storaktionærer § 16 skal meddelelsen angive identiteten på aktionæren,
antallet af aktier og deres pålydende værdi, herunder den andel aktionæren besidder, aktieklasser samt
oplysning om beregningsgrundlaget for besiddelserne og datoen, hvor grænserne nås eller ikke længere er
nået. Manglende overholdelse af oplysningsforpligtelserne straffes med bøde.
Når Selskabet har modtaget en sådan storaktionærmeddelelse, offentliggøres indholdet heraf hurtigst
muligt.
I henhold til selskabslovens § 56 skal enhver, der ejer kapitalandele i Selskabet, give meddelelse herom til
Selskabet når 1) kapitalandelenes stemmeret udgør mindst 5 % af selskabskapitalens stemmerettigheder i
Selskabet eller udgør mindst 5 % af selskabskapitalen, og 2) når en ændring i en allerede meddelt
besiddelsesforhold bevirker, at grænserne på 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 50 % eller 90 % samt grænserne på
1/3 og 2/3 af selskabskapitalens stemmerettigheder eller selskabskapitalen nås eller ikke længere er nået.
Meddelelse skal gives til Selskabet hurtigst muligt, efter at grænserne beskrevet ovenfor nås eller ikke
længere er nået. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om dato for erhvervelse eller afhændelse af
kapitalandelene, antallet af kapitalandele, og eventuelt hvilken klasse de tilhører, kapitalejerens fulde navn,
bopæl eller for virksomheders vedkommende navn, cvr-nummer og hjemsted. Meddelelse skal tillige
indeholde oplysning om kapitalandelenes størrelse henholdsvis pålydende værdi og de stemmerettigheder,
der er knyttet hertil. Selskabet indfører oplysningerne i ejerbogen. Manglende overholdelse af
oplysningsforpligtelserne straffes med bøde.
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Væsentlige kontrakter
Et resumé af hver væsentlig kontrakt ud over kontrakter, der indgås som led i den normale virksomhed,
som udsteder eller andre koncernmedlemmer har indgået i de to år, der går umiddelbart forud for
offentliggørelsen af registreringsdokumentet.

Transaktioner med nærtstående parter
Ud over hvad der allerede er oplyst i koncernregnskabet 2016, har der i 2017 været følgende transaktioner
med nærtstående parter:
Koncernen har betalt Dansk OTC Finans ApS et honorar på ca. 150.000 kr. for konsulentarbejde.
Koncernen har fra Life Group ApS modtaget lejeindtægter m.v. på ca. 250.000 kr.
Copenhagen Capital har kontor i Ejendommen Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup og betaler herfor en
månedlig leje på 5.000 kr. inkl. forbrug. Lejeaftalen kan opsiges med 1 måneds varsel af Copenhagen
Capital. Ejendommen ejes via Ejendomsselskabet 2900ApS indirekte med 20% af Asminderød Finans
ApS.
Transaktionerne med nærtstående er foretaget ud fra armslængdeprincippet i overensstemmelse med,
hvad der kunne være opnået, hvis transaktionerne var indgået mellem uafhængige parter på
markedsmæssige vilkår.
Copenhagen Capital identificerer de ejendomme som selskabet investerer i via trykte medier, internettet,
ejendomsmæglere, andre markedsdeltagere samt øvrigt professionelt netværk. I alle tilfælde indgås aftaler
på markedsvilkår, hvilket f.eks. sikres ved, at der i forbindelse med handelens indgåelse indhentes en
uvildig vurdering af ejendommen, via Sadolin & Albæk, eller en anden anerkendt valuar. Selskabets ledelse
er særligt opmærksomme på eventuelle interessekonflikter. I tilfælde hvor der måtte indgå udstedelse af
aktier til delvis finansiering af ejendomskøb vil der som hidtil blive offentliggjort informationer om
udstedelsens omfang og kurs.
Oplysninger fra tredjemand, eksportudtalelser og interesseerklæringer
Dette Prospekt indeholder historiske markedsdata fra udvalgte markeder og brancher som anses for
relevante for Selskabets fremlagte strategi. Dette data indeholder oplysninger vedrørende størrelsen af de
markeder, hvor Copenhagen Capital A/S forventes at operere på.
Disse oplysninger er blevet opgjort på baggrund af en række forskellige kilder, herunder professionelle
dataleverandører som eksempelvis Nasdaq Copenhagen, DST, Sadolin & Albæk A/S, selskabernes
websider og andre offentlige tilgængelige informationer. Oplysningerne er ydermere baseret på
Copenhagen Capitals kendskab og viden omkring de markeder, som virksomheden agerer på. De
professionelle dataleverandører angiver, at de historiske dataoplysninger, de leverer, er blevet indhentet fra
kilder og ved metoder, som anses for at være pålidelige, dog garanterer de ikke oplysningernes nøjagtighed
og fuldstændighed. Eftersom data anses for at være pålidelig, er brancheforventninger og markedsanalyser
tilsvarende ikke blevet uafhængigt efterprøvet af Copenhagen Capital A/S.
Copenhagen Capital erklærer, at Selskabet ikke indestår for disse historiske oplysningers korrekthed.
Brancheforventninger er i deres natur behæftet med betydelig usikkerhed. Der kan ikke gives sikkerhed
for, at forventningerne vil blive opfyldt.
Copenhagen Capital bekræfter, at oplysningerne fra Nasdaq Copenhagen, DST, Sadolin & Albæk A/S,
selskabernes websider og andre offentlige tilgængelige informationer er gengivet korrekt, og at der efter
Selskabets overbevisning ud fra de oplysninger, som er offentliggjort af tredjemand, ikke er udeladt fakta,
der kan medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende.
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Markedsstatistikker og markedsanalyser er forbundet med usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de
faktiske markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på markedsundersøgelser, der igen er baseret på
stikprøver og subjektive vurderinger.
Sadolin & Albæk A/S, Palægade 2-4, 1261 København K. har udarbejdet vurderingsrapporter af alle
Selskabets ejendomme på henholdsvis Dannebrogsgade 15, Esthersvej 12, Ewaldsgade 6, Folkvarsvej 32,
Heimdalsgade 39, Købmagergade 61, Møllegade 3, Nørrebrogade 90, Peder Hvitfeldts Stræde 15,
Prinsessegade 61-63, Skindergade 40, Ulrikkenborg Allé 13-17 og Vestergade 4-6. Der henvises til bilag I, J,
K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V for et resumé af de enkelte vurderingsrapporter.
Den summariske vurdering er foretaget i overensstemmelse med de RICS vurderingsstandarder, RICS
Appraisal and Valuation Standards (Version 9), der til enhver tid er gældende på tidspunktet for indgåelse
af vurderingsaftalen mellem Selskabet og Sadolin & Albæk A/S.
Partner og MRICS Christian Fladeland Pedersen, konsulent, Emil Helmsøe-Zinck og konsulent, Kristian
Axel Nielsen, Sadolin & Albæk A/S, Palægade 2-4, 1261 København K, underskriver vurderingsrapporterne
med at erklære, at de handler som eksterne vurderingsmænd og er fri for enhver økonomisk eller anden
interesse i sagen, som med rette kan forventes at have indflydelse på evnen til at give en uafhængig og
neutral meningstilkendegivelse i forbindelse med nærværende vurdering.
Således underskrevet af Sadolin & Albæk A/S den 23. december 2016.
Sadolin & Albæk A/S har ingen væsentlige interesser i Udsteder.
Vurderingsrapporterne er udfærdiget på Copenhagen Capitals foranledning og indgår i Prospektet med
hoved- og nøgletal i
samt med henvisninger til bilag I, J, K, L, M, N,
O, P, Q, R, S, T, U, V hvor resumeerne fra disse vurderingsrapporter er kopieret direkte og uredigeret.
Ledelsen bekræfter, at hvis oplysningerne stammer fra tredjemand, er de gengivet korrekt, og at der efter
Ledelsens overbevisning ud fra de oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, ikke er udeladt fakta,
som kan medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende.
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Dokumentationsmateriale
Følgende dokumenter ligger til gennemsyn inden for almindelig forretningstid alle dage (undtagen lørdage,
søndage og helligdage) på Selskabets hovedsæde på adressen Tingskiftevej 5, 2900 Hellerup, Danmark.




















Selskabets stiftelsesdokument
Selskabets Vedtægter
Selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2015 og 2016 udarbejdet i overensstemmelse med IFRS
og yderligere krav i årsregnskabsloven
Koncernregnskab for Copenhagen Capital for 2015 og 2016
Årsrapporter for Købmagergade 61 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Nørrebrogade 90 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Peder Hvitfeldts Stræde 15 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Dannebrogsgade 15 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Esthersvej 12 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Folkvarsvej 32 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Heimdalsgade 39 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Ewaldsgade 6 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Møllegade 3 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Ulrikkenborg Allé 13-17 ApS for 2016
Årsrapporter for Skindergade 40 ApS for 2015 og 2016
Årsrapporter for Prinsessegade 61-63 Aps for 2015 og 2016
Årsrapporter for Vestergade 4-6 A/S for 2015 og 2016
Det danske Prospekt
Vurderingsrapporter for Selskabets ejendomme som omhandlet i nærværende Prospekt

Ovenstående dokumentationsmateriale er på nær stiftelsesoverenskomsten for Copenhagen Capital og
årsrapporterne for datterselskaberne tilgængelige på Selskabets hjemmeside www.copenhagencapital.dk.
Selskabets årsrapporter og Vedtægter kan desuden rekvireres hos Erhvervsstyrelsen.
Hverken indholdet af www.copenhagencapital.dk eller af Copenhagen Capitals hjemmeside i øvrigt er
indarbejdet ved henvisning eller udgør på anden måde en del af dette Prospekt.

Oplysninger om kapitalbesiddelser
Copenhagen Capital koncernen ejer pr. Prospektdatoen ingen andele af andre virksomheder bortset fra
fuldt konsoliderede datterselskaber.
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Rådgivere
Juridisk rådgiver for Selskabet
Rialto Advokater
Falkoner Alle 1
2000 Frederiksberg
Revisorer for Selskabet
KPMG
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Dampfærgevej 28
2100 København Ø.
Udarbejdelse af vurderingsrapport
Sadolin & Albæk A/S
Palægade 2-4
1261 København K.
Bestilling af prospektet
Prospektet kan med visse begrænsninger hentes på selskabets hjemmeside www.copenhagencapital.dk
Hjemmesidens indhold udgør ikke en integreret del af prospektet.
Udlevering af prospektet kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov. Dette prospekt udgør ikke et
tilbud om at sælge eller en opfordring til at investere i aktier i Selskabet. Personer, der kommer i
besiddelse af prospektet, forudsættes selv at indhente oplysninger om og overholde disse begrænsninger.
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DEFINITIONER OG ORDLISTE
Term eller forkortelse

Betydning

Aktier

54.500.000 stk. Aktier som Selskabet allerede har
udstedt som Stamaktier eller Præferenceaktier à
nominelt 1,00 kr. før Udbuddet

Bankdag

En dag, hvor bankerne i Danmark holder åbent

Bestyrelse

Henrik Oehlenschlæger (formand), , Lars
Kallestrup og Lisbeth Bak

Børskurs / indre værdi

Børskurs ultimo / Indre værdi pr. aktie

Direktion

Lisbeth Bak (direktør)

Egenkapitalforrentning

Resultat efter skat / Gennemsnitlig egenkapital

Eksisterende Aktier

De aktier som Selskabet allerede har udstedt som
Stamaktier 45.500.000 stk. og Præferenceaktier
9.000.000 stk. à nominelt 1,00 kr.

Eksisterende Stamaktier

De aktier som Selskabet allerede har udstedt som
Stamaktier 45.500.000 stk. à nominelt 1,00 kr.

Eksisterende Præferenceaktier

De aktier som Selskabet allerede har udstedt som
Præferenceaktier 9.000.000 stk. à nominelt 1,00
kr.

Exchange Act

U.S. Securities Exchange Act of 1934, med senere
ændringer

Fortegningsemissionen

Fortegningsemissionen foretages i forholdet 3:1,
hvor der udstedes 18.166.666 stk. Nye
Præferenceaktier til kurs 1,20 kr.
Pr. Prospektdatoen har Selskabet en registreret
aktiekapital nominelt 54.500.000 kr. bestående af
45.500.000 stk. Stamaktier og 9.000.000 stk.
Præferenceaktier à nominelt 1,00 kr.
Efter gennemførsel af Udbuddet med en
Fortegningsemission og vil Selskabet have en
registreret og børsnoteret aktiekapital nominelt
72.666.666 kr., bestående af 45.500.000 stk.
Stamaktier og 27.166.666 stk. Præferenceaktier à
nominelt 1,00 kr. såfremt Fortegningsemissionen
tegnes fuldt ud.

IFRS
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International Financial Reporting Standards som
godkendt af EU

Indre værdi pr. aktie

Egenkapital ultimo / Antal aktier ultimo

Koncernen

Selskabet Copenhagen Capital A/S med alle de
datterselskaber

Kr.
Ledelsen

Danske Kroner
Bestyrelsen og Direktionen i Selskabet

Majoritetsaktionærer

P.W.H. ApS, H.C. Holding
Investeringsaktieselskab, Asminderød Finans
ApS, PJB Ejendomsinvestering ApS og Atlas
Equity ApS
Moderselskabet defineres som Copenhagen
Capital, der indgår i koncernen med Copenhagen
Capital A/S og de 100 % ejede datterselskaber:
Købmagergade 61 ApS, CVR-nr. 32288502,
Nørrebrogade 90 ApS, CVR-nr. 33499159, Peder
Hvitfeldts Stræde 15 ApS, CVR-nr. 14800948,
Dannebrogsgade 15 ApS, CVR-nr. 32297358,
Esthersvej 12 ApS, CVR-nr.: 28683049,
Folkvarsvej 32 ApS, CVR-nr. 36474777,
Heimdalsgade 39 ApS, CVR-nr. 35402594,
Ewaldsgade 6 Ap/S, CVR-nr.: 11929877,
Møllegade 3 ApS, CVR-nr.: 33250622,
Ulrikkenborg Allé 13-17, CVR-nr.: 37189448,
Skindergade 40 ApS, CVR-nr.: 35663932,
Prinsessegade 61-63 ApS, CVR-nr.: 36541199,
Vestergade 4-6 A/S, CVR-nr.: 33506856 og
Fanøgade 35-37 ApS, CVR-nr.: 38401823.

Moderselskabet

Nasdaq Copenhagen
Nye Aktier

Nasdaq Copenhagen A/S
1) Nye Stamaktier i alt 7.025.000 stk. der er
udstedt men endnu ikke optaget til
handel
2) Nye Præferenceaktier i alt 9.000.000 stk.
der er udstedt men endnu ikke optaget til
handel
3) Udbud af en fortegningsemission for
Selskabets eksisterende aktionærer med
18.166.666 stk. Nye Præferenceaktier
I alt søges optaget op til 34.191.666 stk. Nye
Aktier til handel og officiel notering

Nye Præferenceaktier

Alle de Nye Præferenceaktier der udbydes i
forbindelse med Fortegningsemissionen
18.166.666 stk. Nye Præferenceaktier à nominelt
1,00 kr.

Optagelse til handel

I alt søges op til 34.191.666 stk. Nye Aktier
optaget til handel på Nasdaq Copenhagen.
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Præferenceaktierne optages til handel og notering
som en ny aktieklasse, såfremt Nasdaq vurderer,
ler for Udstedere af
.
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Prospektbekendtgørelsen

Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 1257 af 6.
november 2015 om prospekter for værdipapirer,
der optages til handel på et reguleret marked og
ved offentlige udbud af værdipapirer over
5.000.000 euro med efterfølgende ændringer

Prospektdato

Den 30. maj 2017

Prospektforordningen

EU-Kommissionens forordninger (EF) nr.
809/2004 af 29. april 2004, nr. 486/2012 af 30.
marts 2012 og nr. 862/2012 af 4. juni 2012 med
senere ændringer

Prospektet

Dette prospekt dateret den 30. maj 2017 er
udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel
og officiel notering af 7.025.000 stk. Stamaktier og
9.000.000 stk. Præferenceaktier og et udbud af op
til 18.166.666 stk. nye Præferenceaktier à nominelt
1,0 kr.

Præferenceaktier

9.000.000 stk. der er udstedt i ISIN
DK0060732980 pr. Prospektdatoen men endnu
ikke optaget til handel på Nasdaq Copenhagen
samt 18.166.666 stk., der udstedes i forbindelse
med Fortegningsemissionen. I alt vil Selskabet
have 27.166.666 stk. Præferenceaktier såfremt
Fortegningsemissionen tegnes fuldt ud

Regulation S

Regulation S i U.S. Securities Act of 1933, med
senere ændringer

Resterende Præferenceaktier

Nye Præferenceaktier som ikke er blevet tegnet af
Selskabets aktionærer ved udnyttelse af tildelte
Tegningsretter eller af andre investorer ved
udnyttelse af erhvervede Tegningsretter

Securities Act

U.S. Securities Act of 1933, med senere
ændringer

Selskabet

Copenhagen Capital A/S
CVR-nr. 30731735
Tingskiftevej 5
2900 Hellerup
Danmark

Stamaktier

38.475.000 stk. à nominelt 1,00 kr. der allerede er
optaget til handel på Nasdaq Copenhagen i
ISIN-kode DK0060093607 samt de 7.025.000 stk.

der pr. Prospektdatoen er udstedt i en midlertidig
ISIN DK0060759249, der bliver sammenlagt med
ISIN for Stamaktierne inden
Fortegningsemissionen. Efter gennemførsel af
Udbuddet har Selskabet udstedt i alt 45.500.000
stk. Stamaktier à nominelt 1,00 kr.
Startafkast

Startafkast er det afkast som ejendommene
oprindeligt blev erhvervet til og som fremgår af
de fondsbørsmeddelelser, der blev udsendt i
forbindelse med erhvervelsen

Større Aktionærer

P.W.H. ApS, H.C. Holding
Investeringsaktieselskab, Asminderød Finans
ApS, PJB Ejendomsinvestering ApS og Atlas
Equity ApS

Tegningsretter

Fortegningsemissionen foretages i forholdet 3:1,
hvor der udstedes 18.166.666 stk. Nye
Præferenceaktier til kurs 1,20 kr. pr. Ny
Præferenceaktie. Der udstedes 54.500.000 stk.
tegningsretter i forbindelse med
Fortegningsemissionen. Alle eksisterende
aktionærer har ret til at tegne 1 stk. Ny
Præferenceaktie til kurs 1,20 kr. à nominelt 1,00
kr. for 3 stk. Aktier der ejes pr. den 7. juni 2017
kl. 17.59

Tegningskursen

1,20 kr. pr. Ny Præferenceaktie der tegnes i
forbindelse med Fortegningsemissionen

Tegningsperiode

Tegningsretter handles i perioden den 6. juni
19. juni 2017
De Nye Præferenceaktier tegnes i perioden 8.
juni 21. juni 2017

Udbuddet

Alle de udbudte aktier i forbindelse med
Fortegningsemissionen 18.166.666 stk. Nye
Præferenceaktier

Udsteder

Copenhagen Capital A/S eller Selskabet eller
Udsteder eller Moderselskabet eller Koncernen

Udvandet resultat pr. aktie

Resultat efter skat / Udvandet gennemsnitlig
antal aktier (IAS 34)

Vedtægter

Selskabets vedtægter som senest registreret den
28. december 2016

VP Securities

VP Securities A/S
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TEGNINGSBLANKET VED UDNYTTELSE AF TEGNINGSRETTER
(Kun én blanket pr. ordregiver)
Tegning af Nye Præferenceaktier, som ikke er blevet tegnet af Copenhagen Capitals Aktionærer ved
udnyttelse af tildelte Tegningsretter eller af andre investorer ved udnyttelse af erhvervede Tegningsretter
Copenhagen Capital A/S.
Denne tegningsblanket må alene udleveres sammen med Copenhagen
2017.

kt af 30. maj

Tegningsblanketten eller nogen del eller kopi heraf må ikke medtages, sendes eller distribueres, direkte
eller indirekte, til andre lande end Danmark, herunder i særdeleshed ikke til USA, Canada, Australien
eller Japan.
Instruktion om udnyttelse af Tegningsretter skal ikke ske ved anvendelse af nærværende blanket, men på
sædvanlig vis ved henvendelse til aktionærens/investorens kontoførende institut.
Denne tegningsblanket skal alene anvendes af:



Danske eksisterende aktionærer, der ønsker at tegne Resterende Præferenceaktier.
Danske investorer, der ikke er eksisterende aktionærer, der ønsker at tegne Resterende
Præferenceaktier.

Denne tegningsblanket skal indleveres til aktionærens/investorens eget kontoførende institut til
godkendelse og behandling.
ISIN-kode (eksisterende):
ISIN-kode (midlertidig):
Tegningskurs:
Handelsperiode T-retter:
Tegningsperiode Nye Præferenceaktier:
Betalingsdag:
Forventet første noteringsdag Nye Præferenceaktier:

DK0060732980
DK0060796522
1,20 kr. pr. aktie
6. juni 2017, kl. 9.00 19. juni 2017, kl. 17.00
8. juni 2017, kl. 9.00 21. juni 2017, kl. 17.00
29. juni 2017
3. juli 2017

Præferenceaktierne optages til handel og notering som en ny aktieklasse, såfremt Nasdaq vurderer, at
likviditetskravene
. Hvis Nasdaq
vurderer, at
ikke er opfyldt efter afslutning af
udbuddene og derfor ikke optager Præferenceaktierne til handel og notering, vil Præferenceaktierne stadig
blive udstedt men være ikke-noteret.
Resterende Præferenceaktier kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter
tegnes af eksisterende aktionærer og danske investorer i øvrigt, der inden tegningsperiodens udløb har
afgivet bindende tilsagn om at tegne Nye Præferenceaktier til tegningskursen.
Eksisterende aktionærer og danske investorer, der ønsker at tegne Resterende Præferenceaktier, skal gøre
dette ved at afgive bindende tilsagn gennem eget kontoførende institut. Danske eksisterende aktionærer og
danske investorer kan benytte denne tegningsblanket, der er vedhæftet Prospektet. Udenlandske
eksisterende aktionærer skal kontakte deres kontoførende institut. Tegningsblanketten eller bindende
tilsagn i øvrigt skal være kontoførende institut i hænde i så god tid, at de kan behandles og være SparNord
Bank, Back Office, Skelagervej 15, 9000 Aalborg, e-mail: ifonds@sparnord.dk i hænde senest den 21. juni
2017 kl. 17.00 dansk tid. Tilsagn er bindende og kan ikke ændres eller annulleres.
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I det tilfælde, at bindende tilsagn afgivet af eksisterende aktionærer og danske investorer i øvrigt overstiger
antallet af Resterende præferenceaktier, vil der blive foretaget allokering på basis af en fordelingsnøgle, der
besluttes af bestyrelsen. Allokering vil ske på basis af de indkomne tilsagn, uden hensyn til om tegnerne er
aktionærer eller ikke-aktionærer.
Der kan fra Copenhagen Capitals side ikke gives nogen sikkerhed for, at danske investorer eller
eksisterende aktionærer, der ønsker at tegne Nye præferenceaktier, vil kunne tildeles Resterende
Præferenceaktier. Sikkerhed for at modtage Nye Præferenceaktier i Copenhagen Capital kan kun gives til
aktionærer og investorer, der erhverver og udnytter Tegningsretter, og kun i tilfælde af, at
Fortegningsemissionen gennemføres. Der vil således kun være Resterende præferenceaktier at tildele,
såfremt de Nye Præferenceaktier ikke er tegnet af Copenhagen Capitals eksisterende aktionærer i henhold
til deres fortegningsret ved udnyttelse af Tegningsretter eller investorer i henhold til de erhvervede
Tegningsretter.
FOR DANSKE EKSISTERENDE AKTIONÆRER OG ANDRE INVESTORER
Jeg/vi afgiver bindende tegningsordre på op til _________________ stk. Resterende præferenceaktier à nom.
1,00 kr. i Copenhagen Capital A/S.
AKTIONÆR-/INVESTORERKLÆRING
Denne tegningsordre afgives på vilkår som anført i Prospektet dateret den 30. maj 2017. Tegning af de
Resterende Præferenceaktier sker på baggrund af Prospektet. Afgivelse af tegningsordre er bindende og
uigenkaldelig. Jeg/vi forpligter mig/os til at betale modværdien af de tildelte aktier til Tegningskursen.
Betalingen finder sted den 29. juni 2017 i henhold til nota, der tilsendes mig/os, mod registrering af de
tildelte Aktier i VP.
OPLYSNINGER OG UNDERSKRIFT
Navn:

VP-Konto:

Adresse:

Konto nr. til afregning:

Post nr. og by:

Kontoførende institut:

Telefon:
Dato:

Underskrift:

De Nye Præferenceaktier vil blive registreret på den pågældende aktionærs/investors VP-konto i VP.
Forbeholdt kontoførende institut:
Reg. Nr.:

CD-ident:
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