Fondsaktieemission /
Kapitaludvidelser med fortegningsret
Hvis der er en kapitaludvidelse i form
af fondsaktier eller tegning med fortegningsret, får du som indskrevet aktionær brev om det. Du vil heri blive bedt
om inden for en given frist at meddele
følgende til Aktieadministrationen:
Ved fondsaktieemission, dvs.
udstedelse af fondsaktier:
●

●

●

Om du ønsker at hjemtage
fondsaktier
Om du ønsker at sælge dine 		
aktieretter
Om evt. overskydende aktieretter
skal søges solgt eller suppleret til et
helt aktiekøb

Hvis Aktieadministrationen ikke har
hørt fra dig inden den angivne frist og
ikke har modtaget betaling for evt. tilkøb, vil vi tage dine nye fondsaktier
hjem og sælge eventuelle overskydende aktieretter for dig.
Ved kapitaludvidelse med fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer:
●

●

●

Om evt. overskydende tegningsretter 		
skal søges solgt eller suppleret til et 		
helt aktiekøb.

Aktionærvejledning

Hvis Aktieadministrationen ikke har hørt fra
dig inden den angivne frist og ikke har modtaget betaling for din tegning og evt. tilkøb,
vil vi formidle salg af dine tegningsretter.

Januar 2005
Vilkår for
indskrivning af aktier
hos Topdanmark A/S

Rådighedsbegrænsninger
Hvis du skulle miste rådigheden over din
indskrevne aktiebeholdning (det kunne
være i forbindelse med udlæg, konkurs o.l.)
vil aktiebeholdningen blive spærret, indtil
der foreligger en afgørelse for, hvad der
skal ske med aktierne.
Særlige vilkår ved opbevaring i
samledepoter
Ved indskrivning af dine aktier i samledepot
hos Topdanmark gælder, at sker der fejl i
registreringerne, er det Topdanmark, der er
erstatningspligtig. Du er ikke omfattet
af de særlige lovregler i Værdipapirhandelsloven om retsvirkningerne af registreringen i Værdipapircentralen. Du vil derfor
ikke være dækket af erstatningsordningen
efter Værdipapirhandelslovens §§ 80 og
81, der kun gælder for samledepotet som
helhed, men ikke for det enkelte ejerforhold, der er registreret i Topdanmarks
aktieindskrivningssystem.

Om du ønsker at tegne aktier
Om du ønsker at sælge dine
tegningsretter

Har du spørgsmål eller ønsker du yderligere information om dine aktier, er du altid
velkommen til at kontakte:

50620

Topdanmark A/S
Aktieadministrationen, Borupvang 4, 2750 Ballerup
Tlf. 44 68 44 11 ● Fax 44 65 22 11 ●E-mail: aktieadm@topdanmark.dk

Prisblad

Dine aktier i Topdanmark A/S er
registreret i Værdipapircentralen
gennem Topdanmarks eget system
til indskrivning af aktier. Systemet
er et samledepot og omfattet af
bestemmelserne i loven om værdipapirhandel.

Gældende fra 1. januar 2005

Følgende priser gælder for ekspeditioner foretaget af
Topdanmarks aktieadministration:

Topdanmarks aktieadministration
varetager systemet og betjener dig
og de ca. 45.000 andre aktionærer,
der p.t. har aktier indskrevet hos
Topdanmark.

Ekspedition af handel med aktier i Topdanmark A/S:
Kurtage ved køb og salg af
aktier i Topdanmark A/S:		
				

1/2% af kursværdien
min kr. 160

Andre ekspeditioner med aktier i Topdanmark A/S:
Gebyr for overførsel af aktier i
Topdanmark A/S til aktionærens
egen VP-konto i et pengeinstitut:

kr. 150 pr. overførsel.

Overførsel af aktier i Topdanmark A/S mellem aktionærens
egne depoter i selskabets eget aktieindskrivningssystem udføres gratis.
Gebyr for registrering af frigivelse
af aktier i Topdanmark A/S
til fondshandler/pengeinstitut:
kr. 150 pr. frigivelse.
Gebyr for fremfinding af
oplysninger fra arkiver:		

kr. 150 pr. ekspedition.

Gebyr for fremskaffelse af
kopi af indløst check:		

kr. 250 pr. ekspedition.

Når du henvender dig
til Topdanmarks
aktieadministration,
skal du blot oplyse dit
kundenummer. Det
gør ekspeditionen
nemmere og mindsker mulighederne
for fejl. Du finder dit
kundenummer under
blomsten.

Dine aktier ligger gratis hos
Topdanmark
Selve opbevaringen af dine aktier
sker gratis for dig. Det gælder også
registrering af adresseforandringer,
udbetaling af udbytte og evt. udsendelse af meddelelser om kapitaludvidelser.
Hvis du selv bestiller, f.eks. køb, salg
eller overførsler, betaler du kurtage
eller gebyr i henhold til gældende
prisblad.
Du kan på Topdanmarks hjemmeside, www.topdanmark.dk, hente
regnskaber, vedtægter o.l. Du er
også velkommen til at henvende dig
til Aktieadministrationen på telefon
44 68 44 11, (tast 4 for personlig
betjening).
Indskrivningsbevis
Ved indskrivning af dine aktier skal
Aktieadministrationen have oplysning om dit navn og adresse samt
CPR-nr./CVR-nr. Du vil herefter
modtage et indskrivningsbevis med
kundenummer og en ”samtykkeerklæring”. Kundenummeret skal du
oplyse ved alle henvendelser til
Aktieadministrationen.

Ændringer i personlige
oplysninger
Ændringer i oplysninger om aktionæren (f.eks. navneændring, dødsfald o.l.) skal ske skriftligt til
Aktieadministrationen. Du skal vedlægge dokumentation (f.eks. navneattest, skifteretsattest eller lignende).
Udbytte
Udbytteprocenten fastsættes af
generalforsamlingen. Ifølge
Topdanmarks vedtægter vil udbyttebeløb på over 50 kroner efter fradrag af udbytteskat, blive tilsendt
ved check.
Efter gældende lovgivning er udbytteskatten 28% af udbyttet.
Udbyttebeløb på 50 kroner eller
derunder vil indgå på dit indskrivningsbevis sammen med aktierne.
Hvis du ikke beder om udbetaling,
vil udbyttebeløbet sammen med
evt. senere tildelt udbytte automatisk blive sendt på en check, når de
opsamlede udbyttebeløb overstiger
50 kroner.
Salg/køb af aktier
Ved salg af dine aktier skal der foreligge en skriftlig anmodning fra dig.
Anmodningen skal indeholde kundenummer, antal aktier der skal sælges, dit CPR-nr./CVR-nr. og evt.
registreringsnummer og kontonummer. Disse oplysninger skal bruges
ved indsættelse af nettoprovenuet
på din konto i dit pengeinstitut.
Topdanmark kan formidle salg af
dine aktier og køb af nye
Topdanmark-aktier. Du vil i så fald
modtage en fondsnota, hvorpå
salgsprovenu og dit evt. opsamlede
udbytte mv. er specificeret.

Topdanmark kan også formidle køb
af Topdanmark-aktier. Du skal blot
oplyse, hvor mange Topdanmarkaktier du ønsker at købe. Du vil så
modtage en købsnota med et girokort, der skal betales senest otte
hverdage efter købet.

til indberetning af:
● kursværdien af indskrevne
aktionærers aktier ultimo
hvert år med angivelse af den
enkelte aktionærs CPR-		
nr./CVR-nr.
●

Aktierne er først dine, når
Aktieadministrationen har registreret din betaling.
Salg/køb afregnes til Alle-handlerkursen, der er en gennemsnitskurs
pr. handelsdag.
Omkostninger ved salg/køb af aktier
omfatter kurtage, jf. gældende prisblad.
Salg/køb kan også finde sted via
pengeinstitutter og fondsmæglere.
Overførsel af aktier
Ved overførsel af aktier til andet
kundenummer i Topdanmarks aktieindskrivningssystem skal der foreligge skriftlig anmodning fra dig.
Anmodningen skal indeholde oplysning om navn, adresse og CPR-nr./
CVR-nr. på modtageren.
Ved overførsel af aktier til egen
eller en anden aktionærs individuelle VP-konto hos et pengeinstitut
skal der foreligge skriftlig anmodning fra dig eller pengeinstituttet.
Anmodningen skal indeholde oplysning om VP-kontonummer samt
kontohavers navn og CPR-nr./CVRnr.
Årlig indberetning samt årsopgørelse
Topdanmark har, overfor de statslige told- og skattemyndigheder, pligt

Alle gennemførte salg med
angivelse af den enkelte aktionærs CPR-nr./CVR-nr.

Generalforsamling
Topdanmarks ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden
udgangen af april. Der er adgang
for indskrevne og navnenoterede
aktionærer. Adgangskort skal rekvireres hos Aktieadministrationen
senest fem dage før generalforsamlingen. For at udøve stemmeret skal
dine aktier være indskrevet hos
Topdanmark eller noteret på navn
gennem et pengeinstitut senest ved
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Fuldmagt
Du kan ved fuldmagt overlade din
stemmeret til bestyrelsen for
Topdanmark eller til tredjemand.
Værdipapircentralen (VP)
Du kan også vælge at få dine aktier
registreret på din egen individuelle
VP-konto gennem et pengeinstitut.
Registreringen (opbevaringen) af
dine aktier på denne måde er i princippet også gratis, men du bør kontakte pengeinstituttet for at høre
om eventuelle omkostninger.
Vælger du denne opbevaringsform,
skal dine aktier være noteret på
navn, og henvendelse skal ske til
det valgte pengeinstitut.

Den officielle kurs på
Topdanmark-aktien
kan dagligt ses i avisernes kursliste.
Topdanmark står
opført under afsnittet ”KFX-selskaber”
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