INTERNE REGLER FOR GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S’
HANDEL MED SELSKABETS EGNE AKTIER

1.

BAGGRUND OG FORMÅL

1.1

Værdipapirhandelsloven (VPHL), Selskabsloven, Markedsmisbrugsforordningen
(MAR) og "Regler for udstedere af aktier på Nasdaq OMX Copenhagen 03-07-2016
(OMX Reglerne)" indeholder bestemmelser, som skal tjene til at fremme en adfærd, der
sikrer, at handlen med og prisdannelsen på børsnoterede værdipapirer foregår på en
redelig og gennemskuelig måde og sikrer ligelig behandling af alle aktionærer.

1.2

Nærværende interne regler er udarbejdet i henhold til VPHL § 29. De interne regler
indeholder bestemmelser om Glunz & Jensen Holding A/S’ (Glunz & Jensen) handel
med egne aktier.

2.

GENNEMFØRELSE AF HANDEL MED EGNE AKTIER

2.1

Glunz & Jensen må erhverve og afhænde egne aktier, indenfor rammerne af
Selskabslovens kap. 12; §§ 196-205. Erhvervelse af egne aktier skal som hovedregel
ske med generalforsamlingens forudgående godkendelse, idet de nævnte bestemmelser i
Selskabsloven dog indeholder enkelte undtagelser hertil.
Bestemmelserne i Selskabsloven herom finder tilsvarende anvendelse på et
datterselskabs erhvervelse af aktier i Glunz & Jensen.

2.2

Direktionen varetager Glunz & Jensens handel med egne aktier efter bestyrelsens
bemyndigelse.
Bestyrelsen fastlægger i bemyndigelsen til direktionen de retningslinjer med hensyn til
beløb, tid, kurs m.v., inden for hvilke direktionen kan disponere. Bestyrelsens
bemyndigelse skal fremgå af bestyrelsesprotokollen eller på anden måde være skriftligt
dokumenteret.
Bemyndigelsen kan kun gives for en tidsbestemt periode, der ikke må overstige 5 år.
Bemyndigelsen skal angive den største værdi, som de egne aktier må have, og det

Internt regelsæt 2

Side 1 af 4

mindste og det højeste beløb, som Glunz & Jensen må yde som vederlag for aktierne, jf.
Selskabsloven § 198.

2.3

Ved Glunz & Jensens handel med egne aktier skal reglerne i Selskabslovens kapitel 12
overholdes, ligesom handlen skal ske under overholdelse af regler i MAR artikel 12,
hvorefter markedsmanipulation, eller forsøg herpå, ikke må finde sted.
Hvis Glunz & Jensen erhverver egne aktier mod vederlag, kan dette kun ske med
midler, der kan udbetales som udbytte, jf. Selskabsloven § 197, stk. 1, jf. § 180, stk. 2.

2.4

Forbuddet mod at handle med intern viden gælder også i de perioder, hvor det i øvrigt er
tilladt at handle. Der henvises til Glunz & Jensens interne regelsæt nr. 3 ”Interne regler
vedrørende intern viden og for handel med Glunz & Jensen A/S aktier m.m.”.

2.5

Enhver erhvervelse af egne aktier skal ske under iagttagelse af de til enhver tid
gældende regler i Årsregnskabsloven, herunder § 76.

3.

AFGIVELSE AF MEDDELELSE OM BESIDDELSE AF EGNE AKTIER

3.1

Ifølge VPHL § 29 skal Glunz & Jensen straks offentliggøre meddelelse om Glunz &
Jensen og dets datterselskabers samlede besiddelse af aktier i Glunz & Jensen efter pkt.
3.2.

3.2

Meddelelse om aktiebesiddelse, jf. ovenfor, skal gives, når besiddelsens størrelse udgør,
overstiger eller falder under grænserne 5, 10, 15, 20, 25, 50 eller 90 pct. og grænserne
1/3 eller 2/3 af aktiekapitalen eller stemmerettighederne.

3.3

Pligten til at give meddelelse, jf. ovenfor, omfatter både besiddelse af egne aktier,
stemmerrettigheder, som Glunz & Jensen er berettiget til at erhverve, afhænde eller
udøve, og finansielle instrumenter, hvad enten Glunz & Jensen besidder disse selv eller
gennem en fysisk eller juridisk person, der handler i eget navn, men for Glunz og
Jensens regning.

3.4

Meddelelser, jf. ovenfor, skal indeholde oplysninger om direkte og indirekte ejerskab,
den aktuelle aktiebesiddelse fordelt på aktieklasser, stemmerettigheder, kapital og om
den senest offentliggjorte aktiebesiddelse.
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3.5

Ved grove eller gentagne overtrædelser af meddelelsesforpligtelserne i henhold til dette
afsnit 3 kan Finanstilsynet suspendere udøvelsen af stemmeretten.

4.

OPLYSNINGSPLIGT TIL OMX

4.1

Glunz & Jensen har pligt til efter anmodning at sende OMX kopi af dette regelsæt.

5.

REVISION AF REGLERNE

5.1

Glunz & Jensens ledelse skal mindst en gang årligt overveje, om der er grund til at
revidere dette regelsæt.

---ooo0ooo---

Nærværende interne regler vedrørende Glunz & Jensen Holding A/S’ handel med selskabets
egne aktier (internt regelsæt 2) er vedtaget af bestyrelsen på dennes møde den 27. april 2017.

Carsten Nygaard
Knudsen

Michael Hove

Jørgen Staxen Lagerbon

Søren Heimann Andersen
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