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Udbud af aktier i Aulumgaard A/S
Udbud af aktier
Jakobsens A/S (herefter ”Sælger”) udbyder hermed samtlige aktier i Aulumgaard A/S, cvr. 26612004,
(herefter ”Aulumgaard”) til salg blandt danske hobbybiavlere og erhvervsbiavlere.
Aktiekapitalen i Aulumgaard er nom. kr. 600.000 og fordelt på 600 styk aktier á kr. 1.000.
Aktierne udbydes i 100 ”pakker” af 6 styk aktier til en kurs på kr. 60.000 pr. pakke.
Betaling pr. pakke sker ved levering af 2.087 kg. dansk blomsterhonning til Sælger, svarende til en pris
på kr. 23/kg. + moms.
På baggrund af de indkomne bud vil Sælger tildele pakkerne individuelt i samråd med Aulumgaards
revisor, statsautoriseret revisor Peter Kvistgaard Toft fra revisionspartnerselskabet Vistisen & Lunde.
Ved tildelingen vil det blive tilstræbt, at flest mulige avlere blive aktionærer i Aulumgaard. Herefter vil
det blive tilstræbt, at de avlere, der tilbyder de største mængder, får tildelt flest aktier i Aulumgaard.
Sælger kan ikke give sikkerhed for, at avlere, der ønsker at deltage i udbuddet, vil få tildelt aktier
Sælger forbeholder sig, ved tildelingen af aktierne, ret til at splitte en eller flere pakker op og tildele
bydere enkelte aktier til samme kurs. Sælger forbeholder sig endvidere ret til at gå i forhandling med
en eller flere bydere med henblik på af sikre gennemførelse af udbuddet. Såfremt en byder ikke leverer
rettidigt eller kvaliteten ikke kan godkendes, så forbeholder Sælger sig frit at disponere over de tildelte
aktier.
Sælger forventer at kunne offentliggøre tildelingen af aktierne senest 5 dage efter budfristens udløb og
at kvalitetskontrollen kan gennemføres i løbet af tre uger efter levering af honningen. Herefter gennemføres handlen endeligt. Se nedenstående tidsplan.
Gennemførelse af salget af aktierne i Aulumgaard er fra Sælgers side betinget af, at:
-

Samtlige aktier i Aulumgaard sælges samtidigt,

-

At Sælger ifm. salget får frigivet sine kautioner for Aulumgaard,

-

At honningen leveres hos Sælger og kan godkendes kvalitetsmæssigt og

-

At byderne er momsregistrerede

Investering i aktier er forbundet med risiko. Byderne opfordres til at vurdere hensigten med deres investering og tage egne beslutninger omkring investeringen i Aulumgaard A/S.

Der gives ingen garantier eller indeståelser fra Sælger vedrørende Aulumgaard. Dog garanteres det, at
egenkapitalen jf. revideret regnskab pr. 31.12.2018 sælger bekendt fortsat er intakt. Aktierne i Aulumgaard udbydes og sælges uden ansvar for Sælger (bortset fra vanhjemmel). Ved gennemførsel af salget
fratræder den nuværende bestyrelse i Aulumgaard og byderne skal selv forestå valg af ny bestyrelse.
Udbuddet bliver kun gennemført, når og hvis Sælger beslutter at gennemføre og registrere overdragelsen af aktierne til byderne, hvilket forventes at ske senest den 30. december 2019. Udbuddet kan af
Sælger tilbagekaldes på et hvilket som helst tidspunkt, hvis der indtræffer ekstraordinære og/eller
uforudsigelige omstændigheder. Al indleveret honning vil i så tilfælde blive afregnet kontant eller tilbageleveret.
Tidsplan
Budfrist

25.09.2019

Offentliggørelse af tildeling

30.09.2019

Tidsplan for aftalegrundlag, indlevering af honning, kvalitetskontrol samt endelig gennemførelse af
handlen fastsættes senest 07.10.2019.
Endelig gennemførelse af salg skal ske hurtigst muligt og senest 30.12.2019
Tilbud fremsendes på vedhæftede tegningsblanket til Helle Reinevald på honey@jakobsens.com inden
d. 25/9 2019 kl. 18.00.

Aulum, den 9. september 2019

Helle Reinevald
Adm. Direktør
Jakobsens A/S
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