Om hvordan man tegner aktier i
børsnoteringer (IPO)

Greve, oktober 2020
SPØRGSMÅL OG SVAR OMKRING AT TEGNE AKTIER I BØRSNOTERINGER
Hvad har jeg behov for før jeg kan tegne aktier?
For at kunne tegne aktier kræver det først og fremmest at du har en depotkonto, hvorfra du kan købe
aktier. Hvis du ikke allerede har en depotkonto, kan du få oprettet en depotkonto ved enten at ringe til din
bank, oprette den på din netbank eller benytte dig af en ekstern handelsplatform såsom Nordnet.
Hvordan tegner jeg aktier?
Du kan tegne aktier ved at indlevere en tegningsblanket fysisk i din bank eller ved at tegne aktier i via din
banks online aktiehandelssystem. Det er desværre ikke alle banker, som giver mulighed for at tegne
aktier i selskaber, som bliver introduceret på Nasdaq First North Growth Market Denmark.. Såfremt du
benytter Saxo Bank eller Alm. Brand Bank, vil du derfor skulle oprette et særskilt depot hos en anden
udbyder, fx Nordnet Bank AB.
Hvor finder jeg tegningsblanketten?
Tegningsblanketten kan downloades og udskrives fra vores hjemmeside på https://alefarm.dk/investor
fra og med onsdag den 16. oktober 2020 kl. 9:00. Bemærk at du først vil kunne indlevere
tegningsblanketten - eller tegne aktier online - fra fredag den 16. oktober 2020 kl. 09:00.
Hvilke informationer skal jeg have klar for at jeg kan tegne aktier?
Uanset hvor du tegner aktier, så skal du have gjort dig klart hvilket beløb, som du ønsker at tegne for.
Derudover skal du bruge dit VP-depotnummer samt konto- og registreringsnummer for din depotkonto,
såfremt du udskriver og udfylder tegningsblanketten på fysisk form.
Såfremt du tegner dig for aktier via din banks online aktiehandelssystem, så skal du bruge Alefarm
Brewing A/S’ midlertidige ISIN-kode, DK0061407772, samt Alefarm Brewing A/S’ aktiesymbol, som er
ALEFRM.

Side 1 af 2

Om hvordan man tegner aktier

Alefarm Brewing A/S

Hvor finder jeg mit VP depotnummer samt konto- og registreringsnummer?
Såfremt du tegner aktier ved at indlevere en fysisk tegningsblanket, så vil banken kunne hjælpe dig med
at ﬁnde dit VP-depotnummer samt kontodetaljerne for den bankkonto hvorfra pengene for
aktietegningen skal trækkes. Såfremt du tegner dig for aktier gennem din banks online
aktiehandelssystem, så vil dit VP-depotnummer og øvrige detaljer fremgå automatisk.
Hvorfor er der en grænse på tegninger over eller under DKK 150.000?
Denne grænse følger af allokeringspolitikken, som er beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen udgivet af
Alefarm Brewing A/S i afsnit 8.26, Fordelingsplan og reduktion, at såfremt de samlede tegningsordrer
ved udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, så vil der blive foretaget en reduktion efter følgende
metode:

• Investorer, som afgiver tegningsordrer på tegningsbeløb til og med DKK 150.000, får om muligt tildelt

alle tegnede nye aktier. Såfremt det ikke er muligt at tildele det fulde antal tegnede aktier, så foretages
der en matematisk reduktion, dog vil der ikke blive reduceret til mindre end 760 aktier
(minimumstegningsbeløbet) pr. investor.

• Investorer, som afgiver tegningsordrer på tegningsbeløb over DKK 150.000, får om muligt tildelt alle

tegnede nye aktier. Såfremt det ikke er muligt at tildele det fulde antal tegnede aktier, så foretages der
en reduktion, som baserer sig på at bestyrelsen træffer beslutning herom, eventuelt i samråd med
selskabets Certiﬁed Adviser.

Hvordan tegner jeg via min netbank?
Der vil være forskel på de forskellige bankers online aktiehandelssystemer og de funktioner, som hvert
system tilbyder. Typisk vil du kunne ﬁnde information om tegning af aktier under en sektion, der er
navngivet noget i stil med Corporate Actions, da tegning af aktier ikke kan foretages i den del af
aktiehandelssystemet, hvor man afgiver øvrige handelsordrer. Oplever du udfordringer med din banks
online aktiehandelssystem, så anbefaler vi at du tager direkte kontakt til din bank for assistance.
Alt det bedste,

Kasper Tidemann
Stifter og CEO
Alefarm Brewing
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