
Vigtig meddelelse:  

Denne blanket udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe værdipapirer udstedt af ROCKWOOL A/S. Denne blanket er 
ikke udarbejdet til og må ikke distribueres eller sendes i eller til USA, Australien, Canada eller Japan eller nogen anden jurisdiktion, hvor en 
sådan distribution er ulovlig eller vil kræve registrering eller andre foranstaltninger.  

Ingen af de værdipapirer, der henvises til i denne blanket, er eller vil blive registreret i henhold til United States Securities Act af 1933 med 
senere ændringer ("Securities Act"), eller i henhold til værdipapirlovgivningen i nogen stat eller anden jurisdiktion i USA, og må ikke udby-
des, tilbydes, sælges, leveres eller på anden måde overdrages, hverken direkte eller indirekte, bortset fra i henhold til en undtagelse fra eller 
i en transaktion der ikke er omfattet af registreringskravene i Securities Act og i henhold til øvrig gældende værdipapirlovgivning. Der vil 
ikke være et offentligt udbud af nogen af værdipapirerne i USA. 

OMREGISTRERING AF A-AKTIER TIL B-AKTIER i ROCKWOOL A/S 

ANMODNINGSBLANKET 

(BEMÆRK – DENNE BLANKET SKAL ALENE ANVENDES AF NAVNENOTEREDE AKTIONÆRER,  
DER ØNSKER AT ANMODE OM OMREGISTRERING AF A-AKTIER) 

Undertegnede 

Navn: CPR/CVR-nr.: 

Adresse: e-mail: 

Adresse: tlf.nr.: 

Postnr. og by: 

Land: 

anmoder herved om omregistrering af A-aktier i ROCKWOOL A/S til B-aktier i ROCKWOOL A/S i forholdet 1:1.  

Anmodningen omfatter i alt: 

Antal A-aktier:  stk. placeret på VP-depotnr.: 

placeret hos (angiv pengeinstitut): 

(Ved flere depoter afgives særskilt blanket per depot. Overstiger det ovenfor angivne antal A-aktier, det faktiske antal A-
aktier, der er til rådighed på depotet, og som er navnenoteret i undertegnedes navn, bortfalder anmodningen uden varsel. 
Hvis én eller flere af ovennævnte felter ikke er udfyldt, kan selskabet vælge at lade anmodningen bortfalde.) 

Undertegnede accepterer i øvrigt følgende: 

Almindelige betingelser og vilkår for gennemførelse af omregistrering 
Omregistreringen sker på de vilkår, der fremgår af § 6 i ROCKWOOL A/S’ vedtægter med sådanne eventuelle begrænsnin-
ger, som måtte være offentliggjort i henhold til vedtægternes § 6.  

Omregistrering er blandt andet betinget af: (i) at aktionærens A-aktier er noteret på navn i selskabets aktiebog, og (ii) at om-
registreringen lovligt kan gennemføres overfor undertegnede, herunder uden særskilt offentliggørelse af dokumenter eller 
registrering, notifikation eller tilsvarende over for udenlandske myndigheder eller i henhold til udenlandsk lovgivning.  

Undertegnede erklærer, at de af anmodningen omfattede A-aktier er noteret på navn, og at undertegnede ikke er bekendt 
med forhold, som omhandlet i pkt. (ii), der kan gøre undertegnedes deltagelse ulovlig. Undertegnede er indforstået med, at 
selskabet kan lade anmodningen bortfalde, hvis selskabet vurderer, at de nævnte betingelser ikke er opfyldt. 

Sted og frist for afgivelse af anmodning om omregistrering 
Blanketten skal indsendes til aktionærens pengeinstitut (dvs. aktionærens kontoførende institut). Blanketten skal være pen-
geinstituttet i hænde senest 10 hverdage efter offentliggørelse af den relevante finansielle rapport (dvs. års-, halvårs- eller 
delårsrapport). Blanketten skal være selskabets aktieudstedende institut, Danske Bank A/S (Issuer Services), i hænde senest 
kl. 12:00 på den anden hverdag efter udløbet af førnævnte frist. Hvis blanketten ikke modtages rettidigt af henholdsvis akti-
onærens pengeinstituttet og selskabets aktieudstedende institut i overensstemmelse med ovennævnte frister, bortfalder an-
modningen uden varsel og uanset årsagen dertil.  



  

Reduktion af antallet af aktier omfattet af anmodningen 
Selskabet kan fastsætte nærmere grænser for omregistrering, herunder for det maksimale antal aktier, der kan omregistre-
res. Eventuelle begrænsninger offentliggøres i henhold til vedtægternes § 6. Hvis selskabet modtager anmodning om omre-
gistrering, der overstiger sådanne grænser, kan selskabet (på baggrund af objektive kriterier fastsat af selskabet) foretage 
sådanne reduktioner i antallet af A-aktier omfattet af anmodningen, som selskabet finder nødvendige for at overholde de of-
fentliggjorte grænser. 
 
Gennemførelse af omregistreringen 
Den praktiske gennemførelse af omregistreringen finder sted uden ugrundet ophold efter udløb af 10-dages-perioden efter 
offentliggørelse af selskabets års-, delårs- eller halvårsrapport. Selskabet kan som led i omregistreringen lade omfattede A-
aktier overføre til en midlertidig fondskode, der ved gennemførelsen af omregistreringen sammenlægges med den perma-
nente fondskode for selskabets B-aktier. De nævnte fondsaktiver overføres til ovennævnte depot tilhørende undertegnede. 
Når omregistreringen er gennemført, offentliggør selskabet en selskabsmeddelelse herom. 
 
Tilsagn om ikke at afstå relevante aktier 
Undertegnede indvilliger i ikke at disponere over de omfattede A-aktier i perioden frem til gennemførelsen af omregistrerin-
gen. Undertegnede erklærer, at de af anmodningen omfattede A-aktier er og vil være i undertegnedes ejerskab på tidspunk-
tet for indsendelse af blanketten og på tidspunktet for omregistreringens gennemførelse. I tilfælde af dispositioner i strid 
med ovennævnte kan selskabet beslutte, at denne anmodning bortfalder uden yderligere varsel. 
 
Fuldmagt 
Undertegnede giver hermed fuldmagt til selskabet, selskabets aktieudstedende institut, Danske Bank A/S (Issuer Services), 
og til aktionærens pengeinstitut til at foretage det fornødne til gennemførelse af omregistreringen, herunder overføre de om-
fattede A-aktier til en midlertidig fondskode, overføre de omfattede A-aktier til et midlertidigt afviklingsdepot hos Danske 
Bank A/S (Issuer Services) samt overføre de omregistrerede aktier i midlertidig fondskode til det VP-depotnr. eller det pen-
geinstitut, der er angivet ovenfor.  
 
Omkostninger 
Eventuelle omkostninger til aktionærens pengeinstitut, der er forbundet med deltagelse i omregistreringsordningen bæres af 
den enkelte aktionær. Eventuelle skattemæssige konsekvenser af omregistreringen er selskabet uvedkommende.  

Anmodning om omregistrering af A-aktier efter denne blanket kan ikke tilbagekaldes. 

Denne blanket er underlagt dansk ret, og skal fortolkes i overensstemmelse hermed. Enhver tvist, som udspringer af denne 
blanket, skal afgøres ved Københavns byret som første instans.  

*** 
 

Undertegnede afgiver herved anmodning om omregistrering og fuldmagt i henhold til det ovenfor anførte. 

 

Dato (skal udfyldes):   Aktionærens navn:  

    

 

Underskrift: 

 

 

 
GDPR:  

Undertegnede, der ved denne blanket afgiver anmodning om omregistrering, accepterer hermed at de heri angivne personoplysninger af-
gives til undertegnedes pengeinstitut, til selskabet og til selskabets aktieudstedende institut. Personoplysninger afgivet til pengeinstituttet, 
selskabet eller selskabets aktieudstedende institut vil blive behandlet i det omfang, det er nødvendigt for at levere tjenester og administrere 
forhold i pengeinstituttet, selskabet eller selskabets aktieudstedende institut, og kan blive delt mellem pengeinstituttet, selskabet og/eller sel-
skabets aktieudstedende institut med henblik på at gennemføre omregistreringen. Personoplysninger indhentet fra anden part end under-
tegnede, som behandlingen vedrører, kan også blive behandlet. Personoplysninger kan også blive behandlet i datasystemer hos virksomhe-
der og organisationer som pengeinstituttet, selskabet eller selskabets aktieudstedende institut samarbejder med. Oplysninger om behand-
ling af personoplysninger gives af henholdsvis aktionærens pengeinstitut, selskabet eller selskabets aktieudstedende institut, som hver især 
også accepterer anmodninger om rettelse af personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning. Personoplysninger kan ind-
hentes af pengeinstituttet, selskabet eller selskabets aktieudstedende institut i forbindelse med gennemførelse af omregistreringen i syste-
merne i VP Securities A/S. 
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