
 

Må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i eller til USA, Canada, Australien eller Japan, 

eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, medmindre en sådan offentliggørelse, publicering eller udle-

vering er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. 

 

14. april 2021 

 

 

Fortegningsemission i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank   

 

Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank skal herved underrette aktionærerne om, at banken dags dato har offent-

liggjort igangsættelse af en fortegningsemission omfattende et udbud af 1.800.000.000 stk. nye aktier a nominelt 

DKK 1. Banken har i den forbindelse offentliggjort et prospekt, som kan tilgås på bankens hjemmeside www.al-

bank.dk/aktieemission.  

 

De udbudte aktier kan alene tegnes af aktionærer, som dags dato (14. april 2021) kl. 9:00 er registreret i bankens 

ejerbog, som føres af Computershare A/S. 

 

Alle aktionærer tildeles 6 tegningsretter for hver aktie ejet i banken den 14. april 2021, kl. 9:00. Der skal anvendes 

1 tegningsret for at kunne tegne én ny aktie til tegningskursen på DKK 1. Tegningsretter kan ikke overdrages.  

 

Aktionærer, som ønsker at tegne aktier i Udbuddet, henvises til at gøre sig bekendt med tidsplanen og de nærmere 

vilkår for udbuddet beskrevet i Prospektet, før der træffes en investeringsbeslutning.  

 

Alle aktionærer vil modtage skriftlig underretning om udbuddet (via e-Boks eller alm. Post). Underretningen vil in-

deholde information om praktikken omkring tegning af aktier i udbuddet. En aktionær, som ikke modtager sådan 

underretning, kan kontakte Computershare A/S på tegning@computershare.dk eller telefon 45460997 for mere 

information.  

Tegningsperioden for tegning af aktier i udbuddet løber fra dags dato indtil den 29. april 2021 (kl. 23:59). Aktionæ-

rernes opmærksomhed henledes på, at fristen for tegning af aktier i udbuddet og dermed aktionærens udøvelse af 

fortegningsretten således udløber den 29. april 2021 (kl. 23:59). 

 

Tegning af aktier foregår via Computershare, hvorfor du skal kontakte Computershare på tegning@computers-

hare.dk eller telefon 45460997, hvis du har spørgsmål hertil.  

 

Hverken banken eller Computershare kan eller må rådgive dig om selve investeringen i aktier i Banken.   

 

Med venlig hilsen  

Arbejdernes Landsbank A/S 

 

Denne meddelelse må ikke offentliggøres, publiceres eller udleveres, helt eller delvist, i eller til USA, Canada, Au-

stralien eller Japan, eller i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, medmindre en sådan offentliggørelse, pub-

licering eller udlevering er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. 

 

Prospektet eller andet markedsføringsmateriale relateret til Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde 

gøres tilgængeligt, og de i denne meddelelse omtalte værdipapirer må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller 

sælges, og tegningsretterne må ikke, direkte eller indirekte, udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges, i 

nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, et sådant salg 

eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Banken  har 

modtaget tilfredsstillende dokumentation herfor. 

 

De enkelte investorer opfordres til gennem egne rådgivere at undersøge de skattemæssige konsekvenser af at 

udnytte tildelte tegningsretter og investere i de i denne meddelelse omtalte værdipapirer. Denne meddelelse og 

Prospektet udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at udnytte tildelte tegningsretter eller købe eller tegne de i 
denne meddelelse omtalte værdipapirer i nogen jurisdiktion udenfor Danmark, hvor et sådant tilbud eller en sådan 

opfordring er ulovlig eller kræver skridt, som Banken ikke har foretaget. 

 

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE, OG ER IKKE EN DEL AF, ET TILBUD OM AT SÆLGE, ELLER EN OP-

FORDRING TIL AT TILBYDE AT KØBE NOGET VÆRDIPAPIR I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN, 

ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION UDEN FOR DANMARK. ENHVER MANGLENDE OVERHOLDELSE AF 

DISSE BEGRÆNSNINGER KAN UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF VÆRDIPAPIRLOVGIVNINGEN I SÅ-

DANNE JURISDIKTIONER.  

 


