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Hvis du har gennemgået materialet om projektet, herunder Dokument med Central information, og har 
fået mod på at tegne aktier i Samsø Strandhotel A/S, er der her en guide til, hvordan udbuddet af aktier 
vil forløbe.

0. Om tegningsperioden og antallet af aktier
Det er muligt at tegne aktier i Samsø Strandhotel A/S fra 7. november 2021 til 1. januar 2022. Der bliver 
udbudt aktier med en nominel værdi på hver DKK 500 og til DKK 50.000,- pr. nominel kr. 500 aktie.

Der er ikke en minimumsgrænse for antallet af aktier der skal handles for at udbuddet gennemføres. 
Bliver den udbudte mængde aktier ikke solgt i perioden, vil der komme en ny udbudsrunde senere. Dog 
kun hvis det er nødvendigt for at realisere projektet. Her vil eksisterende aktionærer blive tilbudt aktier 
først. Kursen på aktierne i et eventuelt senere udbud er ikke fastlagt. Afklarede risici vil give højere kurs.

1. Udfyld tegningsblanket
Den bindende tegningsblanket fra selskabets hjemmeside udfyldes med blandt andet navn, mailadresse 
og det ønskede antal aktier. CPR for personer (og CVR for virksomheder) er vigtig at anføre.
Blanketten underskrives. Med underskriften forpligter man sig til et køb af det givne antal aktier.

2. Indsend tegningsblanket og ID
Den udfyldte og underskrevne tegningsblanket sendes skannet som pdf eller som billede til mailadressen:
lasse@samsostrandhotel.dk . 
For at være sikker på at blive taget i betragtning, skal blanketten senest indsendes 1. januar 2022 kl. 12. 
Sammen med tegningsblanketten indsendes ID-dokumentation (ID) i form af kopi af pas eller kørekort 
samt sygesikringskort for investoren, eller såfremt investoren er en juridisk person, tilsvarende ID for 
investorens ultimative ejer(-e) og de tegningsberettigede hos investoren.

3. Modtagelse af tegningsblanketter
Frem til den 1. januar 2022 kl. 12 modtages tegningsblanketter på det ønskede antal aktier. Aktierne 
tildeles løbende, når tegningsblanketterne modtages. Der kan således godt være tildelt det samlede antal 
udbudte aktier inden fristens udløb. I den situation vil der blive meldt udsolgt af aktier.

4. Aktier tildeles løbende
Aktierne tildeles løbende ved modtagelse af tegningsblanketter. Efter fristen den 1. januar 2022 bliver 
udbuddet lukket. Hvis det samlede antal aktier er tildelt inden fristens udløb, lukkes udbuddet inden. 

Det vil sige, at der kan opstå en situation, hvor udbuddet afsluttes inden fristens udløb.

Når en udfyldt tegningsblanket modtages, sender selskabet en mail tilbage med information om frist og 
kontooplysninger for overførsel. Fristen vil være mindst 10 kalenderdage efter den udsendte mail. Dette 
fremgår af bestyrelsens beslutning.

5. Beløb indbetales
Beløbet for det tildelte antal aktier overføres. Der modtages en kvittering for overførsel af beløbet, og 
indbetaleren bliver registreret som aktionærer i Samsø Strandhotel A/S.


