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Ledende medarbejderes transaktioner
Med henvisning til kapitalmarkedslovens § 38 oplyses det
hermed, at hovedaktionær Hermand Holding ApS i dag har
meddelt Esoft Systems A/S, at Hermand Holding ApS har købt:
0,31 % af aktierne i selskabet, svarende til 10.980 stk. aktier á DKK
25, for i alt DKK 274.500.
Hermand Holding ApS har herefter en aktiebesiddelse på 82% af
den samlede kapital i selskabet svarende til 88% af stemmerne,
når der tages højde for selskabets beholdning af egne aktier.
Hermand Holding ApS har en stående købsordre på DKK 25 pr.
aktie i markedet og handlerne er indgået og gennemført i
perioden fra 28. august 2020 til 3. september 2020.
I forlængelse heraf skal Esoft Systems A/S hermed, i henhold til
markedsmisbrugsforordningens artikel 19, indberette følgende
oplysninger, da selskabet har modtaget bekræftelse om handlens
gennemførelse:

Navn:
Årsag til indberetning
Selskabets navn:
Fondskode og betegnelse:
Transaktionens karakter:
Dato:
Marked:
Antallet af handlede aktier:
Kurs:
Kursværdi:
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Hermand Holding ApS
Nærtstående til direktør René Dines
Esoft Systems A/S
ISIN DK0060069813
Køb
Fra 28. august 2020 til 3. september 2020
Nasdaq First North Growth Market Denmark
10.980 stk.
DKK 25
DKK 274.500
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Afnotering
Opmærksomheden henledes på, at Selskabets aktier har sidste handelsdag på Nasdaq First
North Growth Market den 19. oktober 2020, og slettes fra handel fra og med den 20.
oktober 2020. Det betyder, at fra og med 20. oktober 2020 vil Selskabets aktier ikke
længere kunne handles via en digital markedsplads og dermed vil der ikke længere være
en offentlig prissætning af Selskabets aktier, hvilket samlet set vil kunne vanskeliggøre
mulighederne for at handle med Selskabets aktier. Ligeledes vil Selskabet være underlagt
ændrede og mindre omfattende oplysningsforpligtelser. Tilbageværende aktionærers
rettigheder vil følge selskabslovens regler for ikke-børsnoterede selskaber.
Selskabets hovedaktionær har lagt en stående købsordre på DKK 25 pr. aktie i markedet,
denne købsordre vil blive opretholdt til og med 19. oktober 2020.
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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 212.637 aktier i selskabet.
Bestyrelsens og direktionens direkte og indirekte
aktiebesiddelser i selskabet
René Dines Hermand, adm. direktør 2.887.020 stk.
Selskabet har i gennemsnit haft ca. 220 aktionærer i
perioden.

Certified Adviser og dennes medarbejderes direkte og
indirekte aktiebesiddelser i selskabet
Certified Adviser har ingen aktier i selskabet.
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
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
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 og Vietnam.
Læs mere på www.esoft.com

