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STANDARDFORMULAR til indberetning af storaktionærmeddelelser 
 

Indberetning af storaktionærmeddelelser (skal indberettes på http://oasm.finanstilsynet.dk) 
 

1. Identiteten på udsteder eller den underliggende udsteder af aktier, hvortil der er knyttet stemmeret-
tigheder, herunder selskabets fulde navn og selskabsformi:  
 
 
2. Baggrunden for meddelelsespligten (sæt venligst kryds i et eller flere af de følgende felter): 
 
� en erhvervelse eller afhændelse af stemmerettigheder eller aktiekapital 
� en erhvervelse eller afhændelse af finansielle instrumenter 
� en begivenhed, som etablerer eller ændrer fordelingen af aktiekapitalen eller stemmerettighederne 
� andet (venligst begrund)ii: 
 
 
3. Identiteten på aktionæren eller den eller de fysiske eller juridiske personer omfattet af meddelelses-
pligteniii: 
Navn: By og land for registreret hjemsted  

(hvis relevant): 
 

4. Identiteten på aktionæren (hvis denne er forskellig fra personen under pkt. 3)iv: 
 
 
 
5. Den dato hvor grænsen nås eller passeresv: 
 
 

 
6. Den samlede besiddelse omfattet af meddelelsespligten: 

Oplysninger om stemmerettighederne: 

 

Stemmerettighederne 
tilknyttet aktier angivet 
i procent 
(subtotal 7.1.A) 

Stemmerettighederne 
tilknyttet finansielle in-
strumenter angivet i 
procent 
(subtotal 7.1.B.1 + 
7.1.B.2) 

Den samlede be-
holdning af stem-
merettigheder angi-
vet i procent  
(sum af 7.1.A + 
7.1.B) 

Det samlede antal 
stemmerettigheder i 
udstedervi 

Situationen efter trans-
aktionen eller begiven-
hedens indtræden 

    

Situationen ved forrige 
meddelelse  
(hvis relevant) 

    

Oplysninger om aktiekapitalen: 

 
Aktiekapital tilknyttet 
aktier angivet i procent 
(subtotal 7.2.A) 

Aktiekapital tilknyttet fi-
nansielle instrumenter 
angivet i procent 
(subtotal 7.2.B.1 + 
7.2.B.2) 

Den samlede be-
holdning af aktieka-
pital angivet i pro-
cent  
(sum af 7.2.A + 
7.2.B) 

Den samlede aktie-
kapital i udstedervi 

Situationen efter trans-
aktionen eller begiven-
hedens indtræden 

    

Situationen ved forrige 
meddelelse  
(hvis relevant) 

    

http://oasm.finanstilsynet.dk/
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7.1 Stemmerettigheder efter transaktionen eller begivenhedens indtræden: 

7.1.A: Stemmerettigheder tilknyttet aktier 
Klasse/type af 
aktier 
ISIN-kode  

Antal stemmerettighedervii Stemmerettigheder angivet i procent 
Direkte 

(§ 29, stk. 1 i lov om vær-
dipapirhandel m.v.) 

Indirekte 
(§ 29, stk. 3 i lov om vær-

dipapirhandel m.v.) 

Direkte 
(§ 29, stk. 1 i lov om vær-

dipapirhandel m.v.) 

Indirekte 
(§ 29, stk. 3if lov om værdipa-

pirhandel m.v.) 
     

     

     

SUBTOTAL 7.1.A     
 

7.1.B.1: Stemmerettigheder tilknyttet finansielle instrumenter, jf. § 29, stk. 4 nr. 1 i lov om værdipapirhandel m.v.  

Type af finansielt 
instrument 

Udløbs-
datoviii 

Udnyttelsestidspunkt / 
omlægningsperioden ix 

Antal stemmerettigheder 
såfremt instrumentet ud-
nyttes/konverteres 

Stemmerettighederne 
angivet i procent 

     

     

     

  SUBTOTAL 7.1.B.1   
 

7.1.B.2: Stemmerettigheder tilknyttet finansielle instrumenter med lignende økonomisk effekt jf. § 29, stk. 4 nr. 2 
i lov om værdipapirhandel m.v. 

Type af finansielt 
instrument 

Udløbs-
datoviii 

Udnyttelsestidspunkt / 
omlægningsperioden ix 

Fysisk over-
dragelse eller 
kontant afreg-
ningx 

Antal stem-
merettighe-
der 

Stemmerettighe-
derne angivet i 
procent 

      

      

      

   SUBTOTAL 
7.1.B.2 
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7.2 Aktiekapitalen efter transaktionen eller begivenhedens indtræden:  

7.2.A: Aktiekapitalen tilknyttet aktier 
Klasse/type af 
aktier 
ISIN-kode (hvis mu-
ligt) 

Antal af aktiervii Antal aktier i procent 
Direkte 

(§ 29, stk. 1 i lov om værdi-
papirhandel m.v.) 

Indirekte 
(§ 29, stk. 3 i lov om vær-

dipapirhandel m.v.) 

Direkte 
(§ 29, stk. 1 i lov om vær-

dipapirhandel m.v.) 

Indirekte 
(§ 29, stk. 3 i lov om værdi-

papirhandel m.v.) 
     

     

     

SUBTOTAL 7.2.A     
 

7.2.B.1: Aktiekapital tilknyttet finansielle instrumenter, jf. § 29, stk. 4 nr. 1 i lov om værdipapirhandel m.v. 

Type af finansielt 
instrument 

Udløbs-
datoviii 

Udnyttelsestidspunkt / 
omlægningsperiodenix 

Antal aktier såfremt instru-
mentet udnyttes/konverteres 

Aktiekapitalen 
angivet i pro-
cent 

     

     

     

  SUBTOTAL 7.2.B.1   
 

7.2.B.2: Aktiekapital tilknyttet finansielle instrumenter med lignende økonomisk effekt jf. § 29, stk. 4 nr. 2 i lov 
om værdipapirhandel m.v. 
Type af finansielt 
instrument 

Udløbs-
datoviii 

Udnyttelsestidspunkt / 
omlægningsperiodenix 

Fysisk overdra-
gelse eller kon-
tant afregningx 

Antal aktier 
Aktiekapitalen 
angivet i pro-
cent 

      

      

      

   SUBTOTAL 
7.2.B.2 
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8. Oplysninger om personen omfattet af kravet om anmeldelse (sæt kryds i den relevante boks): 
 
� Personen omfattet af meddelelsespligten er ikke et kontrolleret selskab og er ikke selv et mo-

derselskab med en kæde af kontrollerede selskaber, hvorigennem besiddelser i udstederselska-
bet indehaves xi. 

 
� Den fulde kæde af kontrollerede virksomheder, hvorigennem aktierne og/eller finansielle instru-

menter rent faktisk indehaves. Begyndende med den øverste kontrollerende fysiske person el-
ler juridiske enhedxii: 

Navnxiii 

Stemmerettighederne 
angivet i procent, hvis 
denne når eller over-
stiger den flagnings-

pligtige grænse 

Stemmerettighederne til-
knyttet finansielle instru-
menter angivet i procent, 

hvis denne når eller oversti-
ger den flagningspligtige 

grænse  

Totalen, hvis 
denne overstiger 

den flagnings-
pligtige grænse 

    

    

    

    

    

 
9. I tilfælde af afstemning ved fuldmagt: [navn på den befuldmægtigede] vil ophøre med at holde 
[procent og antal] stemmerettigheder fra [dato] 
 
 
 
10. Yderligere oplysningerxiv: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dato, sted og underskrift. 
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NOTER 

i Det fulde navn på den juridiske person samt yderligere identifikation af udstederen eller den underliggende udsteder 
(f.eks. adresse, LEI-kode, CVR-nummer). 
 
ii Hermed menes andre årsager for så vidt angår indberetningen, såsom frivillig indberetning, ændring i beholdningen 
(fx som følge af udløb af finansielle instrumenter) eller handler i forståelse med en anden part. 
 
iii Det fulde navn på  
a) aktionæren,  
b) den fysiske eller juridiske person, som erhverver, afhænder eller udøver stemmerettigheder i tilfælde som beskre-
vet i § 29, stk. 3, nr. 2-8 i lov om værdipapirhandel m.v., eller  
c) indehaveren af finansielle instrumenter efter § 29, stk. 4 i lov om værdipapirhandel m.v. 
 
Idet indberetningen varierer fra sag til sag, i situationer hvor der handles i forståelse, (fx med enten samme eller for-
skellige totale positioner for de involverede parter, en enkelt parts indtræden eller udtræden af at handle i forståelse) vil 
standardformularen ikke fastlægge en bestemt metode, hvorved sager om at handle i forståelse kan indberettes. 
 
Nedenfor indikeres en liste over de personer, der skal angives jf. § 29, stk. 3, nr. 2-8, i lov om værdipapirhandel m.v.: 
 

- i tilfælde omhandlet i § 29, stk. 3, nr. 2, i lov om værdipapirhandel m.v., skal der angives den fysiske eller juridiske 
person, som erhverver stemmerettighederne og er berettiget til at udøve dem i henhold til aftalen, samt den fysiske 
eller juridiske person, som midlertidigt overdrager de pågældende stemmerettigheder 
 
- i tilfælde omhandlet i § 29, stk. 3, nr. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., skal der angives den fysiske eller juridiske 
person, som har aktierne stillet til sikkerhed, såfremt personen kontrollerer stemmerettighederne og erklærer at 
have til hensigt at udøve dem, samt den fysiske eller juridiske person, som stiller stemmerettighederne til sikkerhed 
under disse omstændigheder  
 
- i tilfælde omhandlet i § 29, stk. 3, nr. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., skal angives den fysiske eller juridiske 
person, som har en livslang dispositionsret over aktierne, hvis denne person er berettiget til at udøve stemmeret-
tighederne samt den fysiske eller juridiske person, som afhænder stemmerettighederne, når dispositionsretten 
overgives 
 
- i tilfælde omhandlet i § 29, stk. 3, nr. 5, i lov om værdipapirhandel m.v., skal der angives den fysiske eller juridiske 
person, som kontrollerer selskabet, samt dattervirksomheden i de tilfælde, hvor dattervirksomheden har en selv-
stændig pligt til at give meddelelse efter § 29, stk. 3, nr. 1-4, i lov om værdipapirhandel m.v., eller en kombination 
heraf 
 
- i tilfælde omhandlet i § 29, stk. 3, nr. 6, i lov om værdipapirhandel m.v., skal der angives den fysiske eller juridiske 
person, som har aktierne deponeret, hvis denne kan udøve de tilknyttede stemmerettigheder efter eget skøn, samt 
den aktionær, som deponerer aktierne hos den fysiske eller juridiske person 

 
- i tilfælde omhandlet i § 29, stk. 3, nr. 7, i lov om værdipapirhandel m.v., skal der angives den fysiske eller juridiske 
person, som kontrollerer stemmerettighederne, samt den pågældende person, for hvis regning stemmerettighe-
derne udøves 
 
- i tilfælde omhandlet i § 29, stk. 3, nr. 8, i lov om værdipapirhandel m.v., skal der angives den befuldmægtigede, 
hvis denne kan udøve stemmerettighederne efter eget skøn, samt den aktionær, som har givet fuldmagten, som 
tillader den befuldmægtigede at udøve stemmerettighederne efter eget skøn (fx administrationsselskaber).  

 
iv I de tilfælde, hvor stemmeretten udøves efter § 29, stk. 3, nr. 2-8, i lov om værdipapirhandel m.v., skal meddelelsen 
indeholde navn på den aktionær, som er modparten i dette forhold, jf. ovenfor, medmindre aktionærens besiddelser er 
under 5 pct. (fx administrationsselskaber). 
 
v Hermed menes: 
a) Den dag, hvor ordren bliver matchet på en markedsplads. I tilfælde hvor der er tale om en transaktion uden for en 
markedsplads, den dag, hvor aftalen indgås, 
b) den dag, hvor stemmerettighederne overgår, eller 
c) den dag, hvor et besiddelsesforhold etableres eller ændres, når pligten til at give meddelelse indtræder som følge 
af passivitet. 
 
vi Udstederens samlet antal stemmerettigheder eller aktiekapital skal sammensættes af alle aktier, herunder depotbe-
viser, der repræsenterer aktier, hvortil der er knyttet stemmerettigheder, også når udøvelsen heraf er suspenderet.  
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vii I tilfælde hvor andelen af stemmerettigheder findes som en kombination af direkte og indirekte besiddelser, skal 
besiddelserne angives differentieret. Hvis stemmerettighederne kun besiddes som direkte eller kun som indirekte an-
dele, anføres den samlede besiddelse i den pågældende rubrik. 
 
viii Datoen for instrumentets forfaldstid/ophør, dvs. datoen, hvor retten til at erhverve aktier ophører. 
 
ix I tilfælde hvor der er en sådan periode forbundet med det finansielle instrument, skal der angives en beskrivelse af 
perioden. Et eksempel herpå kunne være ”en gang hver 3. måned med start fra [dato]”. 
 
x I tilfælde af besiddelse af finansielle instrumenter med kontant afregning beregnes stemmerettighederne af de under-
liggende aktier og den samlede underliggende aktiekapital på et delta-justeret grundlag jf. §§ 6 og 7 i storaktionærbe-
kendtgørelsen. 
 
xi Hvis den flagningspligtige fysiske eller juridiske person enten er kontrolleret og/eller kontrollerer andre fysiske eller 
juridiske personer, skal den anden afkrydsningsmulighed vælges.  
 
xii Den fulde kæde af kontrollede fysiske eller juridiske personer, begyndende med den ultimative fysiske eller juridiske 
person, skal oplyses, også i situationer hvor der nås eller krydses en flagningspligtig grænse alene på datterselskabs-
niveau, på trods af at dette datterselskab indberetter sin egen position. Dette er for at sikre, at markedet opnår fuldt 
kendskab til gruppens samlede besiddelser.  
I tilfælde af flere kæder, hvorigennem aktier eller finansielle instrumenter rent faktisk indehaves, skal kæderne her 
præsenteres enkeltvis (f.eks.: A, B, C, ny linje: A, B, D, ny linje: A, E, F etc.).  
 
xiii Navnene på kontrollerede fysiske eller juridiske personer, hvorigennem aktierne eller de finansielle instrumenter 
rent faktisk indehaves, skal præsenteres, uanset om de kontrollerede fysiske eller juridiske personer krydser eller når 
den laveste, gældende tærskel selv. 
 
xiv Eksempelvis en korrektion af en tidligere meddelelse. 
 


