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MEDDELELSE NR. 08.23

Bang & Olufsen a/s gennemfører fuldtegnet fortegningsemission og
sammenlægning af aktieklasser
Bang & Olufsen a/s ("Bang & Olufsen" eller "Selskabet") har i dag den 12. maj 2009 gennemført
udbuddet af B-aktier med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer.
Fortegningsemissionen blev fuldtegnet med 24.162.676 styk nye B-aktier. Som vanligt blev et
mindre antal af de udbudte aktier (mindre end 0,2%) af tekniske årsager ikke tegnet, hvorfor de er
blevet tegnet af Danske Markets (division af Danske Bank A/S) i henhold til garantiaftale herom.
De nye B-aktier blev tegnet til kurs 19 DKK pr. aktie à nominelt 10 DKK, og fortegningsemissionen
giver således Bang & Olufsen et bruttoprovenu på ca. 459 millioner DKK, hvilket svarer til et
nettoprovenu på ca. 432 millioner DKK efter fradrag af omkostninger i forbindelse med udbuddet.
Kapitaludvidelsen forventes registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i dag den 12. maj 2009,
og samtidig vil Selskabets aktieklasser lagt sammen til én aktieklasse i overensstemmelse med
generalforsamlingsbeslutning af 4. marts 2009.
Sammenlægningen af Selskabets A- og B-aktier til én aktieklasse, vil medføre, at samtlige aktier i
Bang & Olufsen herefter er omsætningspapirer, der skal noteres på navn i Selskabets aktiebog.
De nye aktier samt Selskabets hidtidige A-aktier forventes optaget til handel og officiel notering på
NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 14. maj 2009 i samme fondskode som Selskabets
eksisterende B-aktier.
Efter registrering af de 24.162.676 nye aktier à nominelt 10 DKK og sammenlægning af Selskabets
aktieklasser vil Bang & Olufsens nominelle aktiekapital udgøre 362.440.140 DKK svarende til
36.244.014 aktier à nominelt 10 DKK.
Hver aktie à nominelt 10 DKK vil give ret til én stemme.
Danske Markets har meddelt Selskabet, at der ikke har været foretaget stabilisering i
tegningsretterne i forbindelse med fortegningsemissionen.
Denne meddelelse er ikke rettet til investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien og Japan.
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