
 

Acceptblanket vedrørende tilbud om tilbagekøb af aktier i 
DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S, (DLH A/S) CVR NR. 
34411913  
 
(Indleveres til aktionærens eget kontoførende institut til påtegning og behandling)  

 

Accept skal afgives gennem aktionærens eget kontoførende institut tids nok til, at det kontoførende 

institut kan behandle og videreformidle accepten til Ringkjøbing Landbobank A/S, Jane Gravengaard, 

E-mail: jg@landbobanken.dk, tlf.: (+45) 7624 9272, der skal have accepten i hænde senest den 27. 

november 2018 kl. 12.00 (dansk tid).  

 

Undertegnede erklærer hermed, at de aktier, der sælges i forbindelse med DLH A/S aktietilbagekøb 

(som defineret nedenfor), er frie og ubehæftede i enhver henseende.  

 

På de vilkår, der er anført i DLH A/S selskabsmeddelelse nr. 14/2018 vedrørende aktietilbagekøb 

fremsat af DLH A/S den 19. november 2018 (“Tilbuddet”), accepterer jeg/vi herved Tilbuddet om 

betaling af DKK 1,45 kontant pr. aktie á nominelt DKK 0,5 i DLH A/S og afgiver ordre om salg af 

følgende antal aktier á nominelt DKK 0,5 i DLH A/S (ISIN-fondskode DK0060038933) 

 

Antal aktier i DLH A/S  

Hvis den samlede salgsinteresse overstiger 6,44% af aktiekapitalen, vil den indkomne ordre 

blive reduceret forholdsmæssigt i henhold til DLH A/S selskabsmeddelelse nr. 14/2018.  

Jeg/vi giver tilladelse til gennemførelse af salget ved overførsel af aktierne i DLH A/S fra 

min/vores konto i: 

Kontoførende institut: VP-konto: 

  

 

Provenuet fra de solgte aktier i DLH A/S skal overføres til:   

Bank: Registreringsnr./Kontonr. 

  

 

Oplysninger om sælgende aktionær og underskrift:  

Navn: 

Adresse: 

Postnr. og by: CVR-nr./CPR-nr.: 

Telefon: Dato og underskrift: 

mailto:jg@landbobanken.dk


 

 

 

Undertegnede kontoførende institut accepterer at overføre ovennævnte aktier i DLH A/S til 

Ringkjøbing Landbobank, Jane Gravengaard, E-mail: jg@landbobanken.dk, tlf.: (+45) 7624 9272, hvis 

Ringkjøbing Landbobank A/S efter sit eget rimelige skøn afgør, at denne acceptblanket er i 

overensstemmelse med Tilbuddet, og at betingelserne for Tilbuddet (som anført i DLH A/S 

selskabsmeddelelse nr. 14/2018 vedrørende aktietilbagekøb) er opfyldt: 

 

CVR-nr.: CD-identifikation:  

Stempel og underskrift:  

 

 

Oplysninger til det kontoførende institut:  

Ved påtegning på denne acceptblanket skal aktionærens kontoførende institut senest den 27. 

november 2018 kl. 12.00 (dansk tid) have afgivet accept af Tilbuddet til Ringkjøbing Landbobank 

A/S, Jane Gravengaard, E-mail: jg@landbobanken.dk, tlf.: (+45) 7624 9272.  
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