IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDLEVERING DIREKTE ELLER
INDIREKTE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN
JURISDIKTION UDEN FOR DANMARK, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN
OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION
Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder et udbud af
værdipapirer

Selskabsmeddelelse nr. 5/2018
Grindsted, den 29. november 2018
Stabiliseringsforanstaltninger foretaget
Med henvisning til selskabsmeddelelse nr. 2/2018 dateret den 21. november vedrørende
begyndelse af stabiliseringsperioden efter optagelsen til handel og officiel notering af aktierne
i Den Jyske Sparekasse A/S (”Sparekassen”) på Nasdaq Copenhagen A/S (”Optagelsen til
handel og officiel notering”) har Sparekassen fra Nykredit Bank A/S, som er
stabiliseringsagent i forbindelse med Optagelsen til handel og officiel notering, modtaget
meddelelse om, at der er blevet foretaget de stabiliseringsforanstaltninger i forhold til
Sparekassens aktier, som fremgår af vedhæftede underretning.
Med venlig hilsen
Claus E. Petersen
Adm. Direktør

Sejer Mortensen
Bestyrelsesformand

For yderligere information kontakt:
Adm. Dir. Claus E. Petersen, tlf. 76 72 09 75 (direkte), 21 76 40 28 (mobil)
Direktør Torben Sørensen, tlf. 76 72 13 55 (direkte), 22 61 44 66 (mobil)

Vigtig meddelelse
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe
aktier udstedt af Den Jyske Sparekasse i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg
ville være ulovligt, og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller
offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.
Udstederen af aktierne har ikke registreret og agter ikke at registrere aktierne eller en del
heraf i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz eller i nogen anden jurisdiktion bortset fra
Danmark.
Denne meddelelse må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængelig i USA,
Canada, Australien, Japan, Schweiz eller i nogen anden jurisdiktion end Danmark,
medmindre en sådan distribution er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende
jurisdiktion, og Den Jyske Sparekasse har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor.
Prospektet og Optagelsen til handel og officiel notering af aktierne i Den Jyske Sparekasse er
ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn eller andre
amerikanske tilsynsmyndigheder. Aktierne er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold
til US Securities Act of 1933 med senere ændringer (”Securities Act”) eller
værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Ethvert udbud og/eller salg af aktier i Den Jyske
Sparekasse i USA er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i
Securities Act.
I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF (der
sammen med alle gennemførelsesforanstaltninger i de enkelte EØS-medlemsstater
benævnes ”Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig til
investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for
forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i
Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.
I forbindelse med Optagelsen til handel og officiel notering, kan Nykredit Bank A/S som
stabiliseringsagent på vegne af AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank og Nykredit Realkredit A/S foretage transaktioner med henblik på at
understøtte aktiernes markedskurs på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være
gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at stabiliseringsagenten vil iværksætte
stabiliserende foranstaltninger, og enhver påbegyndt stabiliserende foranstaltning kan til
enhver tid bringes til ophør.

IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER UDLEVERING DIREKTE ELLER
INDIREKTE I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SCHWEIZ ELLER NOGEN ANDEN
JURISDIKTION UDEN FOR DANMARK, HVOR DETTE VILLE UDGØRE EN
OVERTRÆDELSE AF LOVGIVNINGEN I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

Løbende rapportering om stabilisering

29. november 2018
I forlængelse af selskabsmeddelelse nr. 2/2018 om mulig stabilisering fra 21. november 2018
meddeler Nykredit Bank A/S (Kontakt detaljer: Torben Bovien, 44 55 18 96) herved, at
nedennævnte stabiliseringsagent ("Stabiliseringsagenten") har foretaget følgende
stabilisering, som beskrevet i artikel 3, stk. 2(d) i Markedsmisbrugsforordningen (EU
596/2014) i forlængelse af optagelse til handel og officiel notering af Den Jyske Sparekasse
A/S:

Værdipapirerne:
Udsteder

Den Jyske Sparekasse A/S

Værdipapir

Ordinære aktier DK0060978476

Udbuddets størrelse

N/A

Udbudskurs

N/A

Tilknyttede værdipapirer

N/A

Marked

Nasdaq Copenhagen (XCSE)

Handelssymbol

DJS

Stabilisering
Stabiliseringsagent

Nykredit Bank A/S, Kalvebod Brygge 1-3,
1560 København V, Danmark

Oversigt over daglige stabiliseringstransaktioner:
Dato

Kurs
(lavest)

Kurs
(højest)

Kurs
Mængde
(vægtet
gennemsnit)

Valuta Markedsplads,
hvor
stabiliseringen
er foretaget

22. november
2018

77,00

85,00

81,3697

106.010 stk.

DKK Nasdaq
Copenhagen
(XCSE)

23. november
2018

74,00

76,00

74,8588

20.845 stk.

DKK Nasdaq
Copenhagen
(XCSE)

26. november
2018

72,00

74,00

72,60

25.000 stk.

DKK Nasdaq
Copenhagen
(XCSE)

27. november
2018

71,00

72,00

71,6261

19.199 stk.

DKK Nasdaq
Copenhagen
(XCSE)

28. november
2018

71,99

72,53

72,2423

5.085 stk.

DKK Nasdaq
Copenhagen
(XCSE)

Vigtig meddelelse
Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at købe
aktier udstedt af Den Jyske Sparekasse i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg
ville være ulovligt, og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte distribueres eller
offentliggøres i eller til sådanne jurisdiktioner.
Udstederen af aktierne har ikke registreret og agter ikke at registrere aktierne eller en del
heraf i USA, Canada, Australien, Japan, Schweiz eller i nogen anden jurisdiktion bortset fra
Danmark.
Denne meddelelse må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængelig i USA,
Canada, Australien, Japan, Schweiz eller i nogen anden jurisdiktion end Danmark,
medmindre en sådan distribution er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende
jurisdiktion, og Den Jyske Sparekasse har modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor.

Prospektet og Optagelsen til handel og officiel notering af aktierne i Den Jyske Sparekasse er
ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn eller andre
amerikanske tilsynsmyndigheder. Aktierne er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold
til US Securities Act of 1933 med senere ændringer (”Securities Act”) eller
værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Ethvert udbud og/eller salg af aktier i Den Jyske
Sparekasse i USA er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S i
Securities Act.
I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, som har gennemført direktiv 2003/71/EF (der
sammen med alle gennemførelsesforanstaltninger i de enkelte EØS-medlemsstater
benævnes ”Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod og henvender sig til
investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for
forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i
Prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat.
I forbindelse med Optagelsen til handel og officiel notering, kan Nykredit Bank A/S som
stabiliseringsagent på vegne af AP Pension Livsforsikringsaktieselskab, Aktieselskabet
Arbejdernes Landsbank og Nykredit Realkredit A/S foretage transaktioner med henblik på at
understøtte aktiernes markedskurs på et niveau, der ligger over, hvad der ellers ville være
gældende. Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at stabiliseringsagenten vil iværksætte
stabiliserende foranstaltninger, og enhver påbegyndt stabiliserende foranstaltning kan til
enhver tid bringes til ophør.

