AKTIEHANDEL – SALG
Undertegnede ønsker at sælge vedlagte aktier via aktiehandelssiden på www.skagenbryghus.dk
Denne blanket skal, sammen med de aktier som ønskes solgt, sendes til eller afleveres på
Skagen Bryghus A/S
Kirkevej 10
9990 Skagen
mærket ”Aktiesalg”.

mail: aktie@skagenbryghus.dk

SÆLGER:

ALMINDELIGE BETINGELSER

Navn

Alle handler finder sted på sælgers eget initiativ, og
Skagen Bryghus A/S påtager sig ingen rådgivning i
forbindelse med handlen. Sælgers beslutning om at
indgå, henholdsvis undlade at indgå, handler
træffes alene af sælger og for dennes regning og
risiko. Tab, der måtte opstå som følge af sådanne
dispositioner, påhviler således alene sælger.
Sælger skal selv gøre sig bekendt med de
skattemæssige konsekvenser, der er forbundet
med indgåelse af handlen, og Skagen Bryghus A/S
påtager sig ikke nogen form for rådgivning herom,
og er derfor uden ansvar for, hvilken skattemæssig
behandling, der måtte blive tillagt handlen.

for handel med aktier i Skagen Bryghus A/S

Adresse
Postnr & By
Tlf.
Email

AKTIEOPLYSNINGER:
Antal aktier til salg
Nummer på de aktier
som ønskes solgt
Pålydende værdi
Minimum salgspris
Dato for seneste salg *

Skagen Bryghus A/S formidler handel med
selskabets aktier, men har ikke noget ansvar for,
om aktierne bliver solgt. Skagen Bryghus A/S
foretager ikke opkøb til egen beholdning.
Ved handel med selskabets aktier skal køber
noteres som ny ejer i selskabets ejerbog og sælger
skal afnoteres. Noteringen er forbundet med et
gebyr på kr. 75,- pr. aktie. Gebyret betales ved træk
i købesummen. Når køber har underskrevet
købsnotaen og indbetalt købesummen, og
ejerskiftet er noteret i selskabets ejerbog, er
handlen endelig, og der foretages afregning af
provenuet minus gebyr til sælger.
Klager i forbindelse med køb og salg af aktier i
Skagen Bryghus A/S skal fremsendes til
bestyrelsen for Skagen Bryghus A/S, hvor de vil
blive behandlet på førstkommende møde.
Bestyrelsen kan kontaktes på adressen

Reg. og kontonr. til
udbetaling af provenu.
*

Frivilligt – hvis ikke aktierne er solgt til den angivne minimumspris inden denne
dato, bortfalder salgstilbuddet. Hvis der ikke angives en dato, er salgstilbuddet
gældende indtil det ønskede antal aktier er solgt.

_____________
Dato

______________________________________________________
Underskrift

SKAGEN BRYGHUS A/S
Kirkevej 10
9990 Skagen
Att. Bestyrelsen

