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NASDAQ OMX Copenhagen A/S           

Nikolaj Plads 6 

1067 København K 

Selskabsmeddelelse nr. 18/2014 

25. november 2014 

 

Topsil etablerer warrantprogram til direktør 

Bestyrelsen for Topsil Semiconductor Materials A/S har på et bestyrelsesmøde i dag den 25. 

november 2014 besluttet at etablere et incitamentsprogram i form af en warrantordning for 

selskabets CSO Michael Lisby Jensen. Bestyrelsen har således i dag delvist udnyttet 

bemyndigelsen i vedtægternes § 3.5. 

 

Udnyttelsesperioder og tegningskurs 

Der tildeles i alt op til 1.625.000 warrants, der giver ret til tegning af op til 1.625.000 aktier á 

nominelt 0,25 kr. 

 

Udnyttelse kan ske i perioden 25. november 2017 – 25. november 2019 to gange om året i et 

4 ugers udnyttelsesvindue, der begynder på tidspunktet for offentliggørelse af enten 

årsregnskabet eller regnskabet for 2. kvartal.  

 

Hver warrant giver ret til at tegne en aktie á nominelt 0,25 kr. til en tegningskurs på 0,45 kr. 

med tillæg af en årlig ”hurdle rate” på 8%. Kursen er fastsat på grundlag af de sidste 30 

handelsdage op til 25. november 2014. 

 

Betingelser 

Uanset antallet af tildelte warrants kan direktøren maksimalt udnytte warrants svarende til en 

samlet fortjeneste på 300% af sin årsløn, før skat, på tildelingstidspunktet. Fratræder 

direktøren, bortfalder samtlige warrants automatisk og uden kompensation, uanset om han 

selv opsiger sin stilling eller opsiges af selskabet forud for udnyttelsen. 

 

Markedsværdi 

De udstedte warrants anslås pr. dags dato at have en samlet markedsværdi på 130.000 kr. 

Markedsværdien pr. dags dato af de udstedte warrants er beregnet til 0,08 kr. pr. stk. ud fra 

Black-Scholes formel med en volatilitet beregnet til 38,9%, en risikofri rente på 0% p.a. og en 

aktiekurs på 0,45. 

 

Henvendelser vedrørende denne fondsbørsmeddelelse til Topsils CEO kan rettes gennem  

Christina Fris Bjørling, communications, tlf. +45 2152 1011 

 

Topsil Semiconductor Materials A/S  

 

 

Jens Borelli-Kjær  Kalle Hvidt Nielsen 

Bestyrelsesformand   Adm. Direktør  

 

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave 

gældende.  


