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Tilbagekøb af aktier
Esoft besluttede på generalforsamlingen i
marts, at købe aktier tilbage, baseret på
forespørgsler fra aktionærer og en justeret
strategi.
Der var væsentlig flere der ønskede at sælge
end tilbagekøbsprogrammet kunne rumme,
og vi måtte før påske melde om et
tilbagekøbsprogram hvor efterspørgslen efter
at sælge var dobbelt så stor som den ramme
vi havde igangsat – og derfor fik de
aktionærer der havde ønsket det, kun solgt
48,5% af den ønskede mængde.
For at imødekomme det ønskede tilbagekøb

blandt aktionærerne er det nu besluttet, at
lave et tilbagekøbsprogram mere.
Programmet er størrelsesmæssigt fastlagt
efter den efterspørgsel som rammen i første
tilbud ikke tillod, og er derfor begrænset til i
alt 2.150.000 DKK, som svarer til 119.445
aktier ved den tilbudte kurs på 18 kroner pr
aktie.
Ved en fuld udnyttelse af dette
tilbagekøbstilbud vil selskabet samlet have
tilbagekøbt 6,6% af aktierne.
Tilbudsdokumentet i sin helhed vedhæftes
denne meddelelse som bilag og udsendes til
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de registrerede aktionærer.
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Bestyrelsen
Esoft Systems A/S’ bestyrelse består af:
• Torben Frigaard Rasmussen, bestyrelsesformand
• Michael Vinther
• René Dines Hermand
Bestyrelsesbeslutninger
Der er i perioden ikke truffet principielle beslutninger
bortset fra de meddelelser, som allerede er udsendt via
First North.
Selskabets aktiebesiddelser i virksomheden
Esoft Systems A/S ejer, forud for gennemførelse af
tilbagekøb, 111.111 aktier i selskabet.
Bestyrelsens og direktionens direkte og indirekte
aktiebesiddelser i selskabet
René Dines Hermand, adm. direktør 2.500.000 stk.
Selskabet har i gennemsnit haft ca. 225 aktionærer i
perioden.

Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og
indirekte aktiebesiddelser i selskabet
Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.
Næste regnskabsmeddelelse
Næste regnskabsmeddelelse den 2. maj 2019
Yderligere information kan fås ved henvendelse til:
René Dines Hermand, adm. direktør
Mobil: +45 20 300 406
Selskabets adresse:
Esoft Systems A/S
Skibhusvej 52C , DK - 5000 Odense C
www.esoft.com
Certified Adviser:
Christian Ejlskov Hansen
Ernst & Young P/S
Englandsgade 25
5000 Odense C
www.ey.com
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Om Esoft:
Esoft er en Tech virksomhed inden for
ejendomsmæglerbranchen, som henvender sig til både
ejendomsmæglerkæder og uafhængige mæglere i hele
verden.
Esoft er specialiseret i innovative løsninger inden for
billedredigering, 3D-visualiseringer og online markedsføring.
Kunder vælger Esoft for den hurtige service, de innovative
og nytænkende løsninger og den altid høje ensartede
kvalitet af de services, som Esoft leverer.
Siden Esoft blev stiftet i 2000, har virksomheden oplevet
kontinuerlig vækst, og tæller i dag 650+ medarbejdere
fordelt på kontorer i Danmark, Sverige, Spanien og Vietnam.
Læs mere på www.esoft.com

