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MEDDELELSE NR. 11.22

Bang & Olufsen a/s iværksætter
aktietilbagekøbsprogram
Bang & Olufsen a/s' ("B&O") bestyrelse har besluttet at iværksætte et
aktietilbagekøbsprogram i overensstemmelse med bemyndigelsen givet på selskabets
ordinære generalforsamling den 27. september 2010. Bemyndigelsen tillader køb af
egne aktier op til 10% af selskabets aktiekapital, svarende til en samlet nominel værdi
på DKK 36.244.014.

Aktietilbagekøbsprogrammet løber i perioden fra og med 18. april 2012 til og med
19. juni 2012. I denne periode vil B&O erhverve egne aktier efter bestemmelserne i
Kommissionens Forordning nr. 2273/2003 af 22. december 2003 (Safe Harbour
forordningen), som sikrer, at B&O er beskyttet mod overtrædelse af
insiderlovgivningen i forbindelse med aktietilbagekøbet.

Der er fastlagt følgende rammer for aktietilbagekøbsprogrammet:
•
•
•

•

Formålet med aktietilbagekøbet er at afdække B&O's forpligtelser i henhold til
dele af medarbejderes aktieoptionsprogrammer.
Tilbagekøbsprogrammet omfatter 86.991 stk. aktier à DKK 10, svarende til en
samlet nominel værdi på DKK 869.910 eller 0,24% af aktiekapitalen i B&O.
Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt 9.178 aktier i selskabet svarende
til 25% af den gennemsnitlige daglige handel med selskabets aktier på
NASDAQ OMX Copenhagen i marts 2012.
Der vil ikke under tilbagekøbsprogrammet blive købt aktier til en højere kurs
end den højeste af følgende to kurser:
o kursen på den sidste uafhængige handel og
o det højeste foreliggende uafhængige tilbud på NASDAQ OMX
Copenhagen.

B&O har indgået aftale med Nordea Bank Danmark A/S om at være lead manager for
tilbagekøbsprogrammet. Nordea Bank Danmark A/S vil opkøbe aktier på vegne af
B&O. Nordea Bank Danmark A/S vil træffe sine handelsbeslutninger med hensyn til
køb af aktier i B&O uafhængigt af og uden indflydelse fra selskabet.
B&O har ret til at stoppe tilbagekøbet i programmets løbetid. Såfremt selskabet
træffer beslutning om at standse tilbagekøbet, offentliggøres beslutningen herom via
NASDAQ OMX Copenhagen. Nordea Bank Danmark A/S er herefter ikke længere
berettiget til at købe aktier i B&O på vegne af selskabet.
B&O vil hver 7. handelsdag offentliggøre de akkumulerede køb under programmet.
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B&O besidder pr. 18. april 2012, 23.757 styk egne aktier a DKK 10 svarende til 0,07
% af B&O's aktiekapital.
###
Contact: Director, Global Counsel Kim Hyldahl Hansen, Phone +45 9684 5167
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