MEDDELELSE NR. 22 – 19. AUGUST 2020

NORDEN iværksætter aktietilbagekøb
Bestyrelsen har besluttet at gennemføre tilbagekøb af aktier for op til samlet USD 10 mio. (ca. DKK 63 mio.).
Aktietilbagekøbsprogrammet iværksættes i medfør af bestyrelsens bemyndigelse til at lade NORDEN erhverve
egne aktier med en pålydende værdi på indtil 10% af aktiekapitalen til den på købstidspunktet gældende
børskurs med en afvigelse på indtil 10%. Denne bemyndigelse blev senest fornyet på NORDENs
generalforsamling den 12. juni 2020.
Formål
Formålet med tilbagekøbet er at risikoafdække selskabets forpligtelser i medfør af incitamentsordninger med
tildeling af optioner eller aktier til selskabets medarbejdere. Der kan maksimalt erhverves 4.070.000 aktier.
Periode
Tilbagekøbsprogrammet løber fra 19. august 2020 til og med senest udgangen af oktober 2020.
Safe Harbour
Programmet struktureres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014
af 16. april 2014 (MAR) og Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 (Safe Harbour forordning).
Vilkår
•
•
•
•

•
•

NORDEN udpeger Danske Bank til lead manager og til at forestå køb af aktier på vegne Selskabet.
Banken vil træffe alle handelsbeslutninger uafhængigt af og uden involvering fra NORDEN.
NORDEN ejer forud for aktietilbagekøbet 1,709,367 egne aktier, svarende til 4,2% af aktiekapitalen.
Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt aktier svarende til 25% af den gennemsnitlige daglige
mængde aktier, der er handlet i de seneste 20 handelsdage forud for handelsdagen.
Der vil ikke under tilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs end den højeste af
følgende to kurser: i) kursen på den seneste uafhængige handel og ii) det højeste foreliggende
uafhængige tilbud på NASDAQ OMX Copenhagen.
NORDEN kan til enhver tid afbryde tilbagekøbsprogrammet. Hvis programmet stoppes før tid,
informerer NORDEN herom i en meddelelse til NASDAQ OMX Copenhagen.
Der vil senest hver 7. børsdag blive offentliggjort meddelelse om aktiekøb foretaget under
tilbagekøbsprogrammet.
Med venlig hilsen
Dampskibsselskabet NORDEN A/S
Klaus Nyborg
Bestyrelsesformand

Yderligere oplysninger:
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OM NORDEN
Dampskibsselskabet NORDEN A/S er et selvstændigt rederi, stiftet i 1871 og noteret på Nasdaq Copenhagen. NORDEN opererer
både egen og indbefragtet tonnage. I tørlast er NORDEN aktiv i en række skibstyper og blandt verdens største operatører af
skibstyperne Supramax og Panamax. I produkttank er NORDEN primært aktiv indenfor skibstyperne Handysize og MR, der drives
kommercielt via Norient Product Pool.
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