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Aktietilbagekøb
Som oplyst i fondsbørsmeddelelse nr. 153 af 9. januar 2013 har bestyrelsen besluttet at iværksætte
et aktietilbagekøbsprogram. Bestyrelsen har således, i henhold til en bemyndigelse til opkøb af
egne aktier, besluttet at lade selskabet tilbagekøbe aktier for et beløb på op til 4 mio. kr. i
handelsperioden, der starter den 15. januar 2013 og slutter 30. april 2013. Tilbagekøbene vil ske
over NASDAQ OMX Copenhagen.
I henhold til den gældende bemyndigelse til bestyrelsen må Selskabet ikke erhverve aktier til under
kurs pari (DKK 1), og selskabet må højest betale et vederlag i et interval på +/- 10% i forhold til
den seneste noterede handelskurs på NASDAQ OMX Copenhagen. Derudover agter Selskabet ikke
at opkøbe aktier til en højere kurs end den højeste af følgende to kurser: kursen på den sidste
uafhængige handel og det højeste foreliggende uafhængige tilbud på NASDAQ OMX Copenhagen.
Selskabet vil ikke erhverve aktier i perioden 11. marts 2013 til 29. marts 2013 grundet
offentliggørelse af årsregnskabsmeddelelse den. 29. marts 2013 eller i øvrigt, hvis dette vil være i
strid med gældende regler. Bestyrelsen kan til enhver tid stoppe eller suspendere aktiviteterne med
tilbagekøb af aktier i hvilke tilfælde Selskabet vil kommunikere dette til markedet.
Selskabet nuværende aktiekapital udgør DKK 39.477.015. Bestyrelsen agter at stille forslag om
nedsættelse af aktiekapitalen med de eventuelt opkøbte aktier.
Som ligeledes kommunikeret i fondsbørsmeddelelse nr. 153 af 9. januar 2013 agter bestyrelsen
tillige på den kommende ordinære generalforsamling at stille forslag om udbytte.
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Som pionerer inden for cloud-baseret it-sikkerhed, fokuserer vi på at udvikle og tilbyde en stadigt
større del af virksomhedens it-sikkerhed som en tjeneste i skyen.
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