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NPinvestor.com A/S’ udbud af aktier gennemføres i forbindelse med notering på Nasdaq
First North i København
NPinvestor.com A/S’ udbud af nye aktier er afsluttet og gennemføres med et bruttoprovenu på DKK 17,66 mio. Første
handelsdag på Nasdaq First North forventes at være i dag onsdag den 17. januar 2018.
NPinvestor.com offentliggør i dag resultatet af udbuddet af nye aktier i forbindelse med børsintroduktionen på Nasdaq
First North i København, med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 5/2017 af 1. december 2017 og prospektet
offentliggjort den 1. december 2017 vedrørende børsintroduktionen og udbuddet af aktier i NPinvestor.com A/S samt
selskabsmeddelelse 6/2017 vedr. tillægsprospekt offentliggjort den 18. december 2017.
NPinvestor.com A/S’ udbud af mellem 1.000.000 og 1.280.000 styk nye aktier til en udbudskurs i intervallet 14-18 kr. pr.
aktie á nominelt DKK 0,10 er afsluttet.
Der blev tegnet i alt 1.038.855 styk nye aktier á DKK 0,10, til en pris på 17 kr. pr. aktie, svarende til tilførsel af (brutto)
DKK 17.660.535 til selskabet. Den nytegnede kapital er fordelt på 923 aktionærer. Ved fastlæggelse af prisen pr. aktie
på DKK 17 er foretaget en reduktion i tegningsønskerne, idet tegningsønsker med en maksimumspris pr. aktie på under
DKK 17 ikke kunne imødekommes.
Efter udbuddet består NPinvestor.com A/S’ aktiekapital af 6.288.145 styk aktier á nominelt 0,10 DKK., svarende til en
selskabskapital på DKK 628.814,50.
Udbuddet skal bl.a. give NPinvestor.com A/S kapital til kommercialisering og internationalisering af
investeringskonceptet Copy trading, der indgår i den egenudviklede handelsplatform Straticator og understøtte
NPinvestor.com A/S’ vækststrategi.
Første handelsdag for NPinvestor.com A/S’ aktier på Nasdaq First North i København forventes at være i dag den 17. januar
2018 under symbolet "NPINV" og ISIN-kode DK0060827269.
Free float, som er den andel af aktiekapitalen, der ejes af nye investorer og mindre eksisterende aktionærer, er efter
gennemførelsen af udbuddet ca. 24%.
Med henvisning til selskabsmeddelelse 7/2018 af 9. januar 2018 vedr. tegningsgaranti blev denne ikke aktiveret grundet
tilstrækkeligt antal tegninger fra markedet. Den i prospektet i pkt. 4.13 omtalte betingede salgsret blev ikke aktiveret.
Optagelse til handel
Betaling for og afvikling af de udbudte aktier i forbindelse med udbuddet forventes at ske den 19. januar 2018 mod
kontant betaling. De udbudte aktier leveres elektronisk til investorernes konti hos VP SECURITIES A/S i form af
eksisterende aktier i NPinvestor.com A/S stillet til rådighed af NPinvestor.com A/S' stor-aktionærer, ED Equity Partner
ApS og F. Andersen Management ApS, i henhold til aktielånsaftalen. ED Equity Partner ApS og F. Andersen Management
ApS vil få tilbageleveret et tilsvarende antal nye aktier i NPinvestor.com A/S. Disse nye aktier forventes optaget til
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handel på Nasdaq First North i København den 22. januar 2018 i den samme ISIN-kode DK0060827269, som
NPinvestor.com A/S’ eksisterende aktier.
Aktiekapital
Efter gennemførelsen af udbuddet forhøjes NPinvestor.com’ aktiekapital fra nominelt DKK 5.249.290 eksisterende
aktier á nominelt 0,10 DKK til 6.288.145 styk aktier á nominelt 0,10 DKK forudsat at NPinvestor.com A/S modtager
betaling for det samlede antal tegnede nye aktier i forbindelse med afviklingen af udbuddet, der forventes at ske den
19. januar 2018. Hvis NPinvestor.com A/S ikke modtager betaling for det samlede antal på 1.038.855 styk nye aktier i
forbindelse med afviklingen, vil kapitalforhøjelsen blive reduceret tilsvarende. Registreringen af kapitalforhøjelsen i
Erhvervsstyrelsen ventes at ske den 19. januar 2018. Selskabet har én aktieklasse, og alle aktier har samme rettigheder.
Hver aktie giver ret til én stemme på NPinvestor.com A/S’ generalforsamlinger.
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