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På vegne af J2A Holding ApS, hvis anpartskapital er 100% ejet af Jesper Arkil og Jens Skjøt-

Arkil, offentliggøres hermed vedhæftede meddelelse om det endelige resultat og gennemfø-

relse af købstilbuddet til B-aktionærerne i Arkil Holding A/S fremsat den 1. maj 2019. 

 

I overensstemmelse med vilkårene i købstilbuddet udløb tilbudsperioden den 27. maj 2019 kl. 

16:00 (dansk tid).  

 

J2A Holding ApS har modtaget gyldige accepter af det anbefalede offentlige købstilbud fra B-

aktionærer i Arkil Holding A/S, der sammen med J2A Holding ApS’ ejerskab af A-aktier og B-

aktier udgør 97,48 % af stemmerettighederne og 94,50 % af aktiekapitalen i Arkil Holding A/S 

(ekskl. Arkil Holding A/S’ egne aktier).  

 

Alle betingelser for købstilbuddet er nu opfyldt, og J2A Holding ApS vil gennemføre købstil-

buddet. Afviklingen af købstilbuddet vil blive igangsat hurtigst muligt. Gennemførelse og afvik-

ling forventes at finde sted den 3. juni 2019.  

 

Henvendelser og spørgsmål vedrørende købstilbuddet bedes stilet til ABG Sundal Collier på 

kobstilbud@abgsc.dk eller tlf. +45 35 46 30 00. 

 

Øvrige henvendelser og spørgsmål vedrørende denne selskabsmeddelelse kan rettes til be-

styrelsesformand, Agnete Raaschou-Nielsen, via Arkil Holding A/S’ direktionssekretær, Gitte 

Holm, på gih@arkil.dk eller tlf. +45 73 22 50 44.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

ARKIL HOLDING A/S 

 

Agnete Raaschou-Nielsen 

Bestyrelsesformand 
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Meddelelse fra J2A Holding ApS angående det endelige resultat af købstilbuddet og 

gennemførelse heraf  

 

27. maj 2019 

 

mailto:kobstilbud@abgsc.dk


 

J2A Holding ApS har modtaget gyldige accepter af det anbefalede offentlige købstilbud fra B-aktionærer i 

Arkil Holding A/S, som i alt udgør 33,10 % af stemmerettighederne og 72,37 % af aktiekapitalen i Arkil Hol-

ding A/S (ekskl. Arkil Holding A/S’ egne aktier). Når Købstilbuddet er gennemført udgør J2A Holding ApS’ 

samlede ejerskab derfor 97,48 % af stemmerettighederne og 94,50 % af aktiekapitalen i Arkil Holding A/S 

(ekskl. Arkil Holding A/S’ egne aktier).  

 

Alle betingelser for købstilbuddet er nu opfyldt, og J2A Holding ApS vil gennemføre købstilbuddet. 

 

Baggrund 

 

J2A Holding ApS, hvis anpartskapital er 100 % ejet af Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil, offentliggjorde den 1. 

maj 2019 et tilbudsdokument indeholdende et anbefalet betinget offentligt købstilbud til B-aktionærerne i 

Arkil Holding A/S om kontant køb af samtlige udestående B-aktier for DKK 1.550 per B-aktie.  

 

I bestyrelsens redegørelse af 1. maj 2019 anbefalede bestyrelsen B-aktionærerne at acceptere købstilbud-

det. 

 

Tvangsindløsning og afnotering 

 

Gennemførelse og afregning af købstilbuddet forventes at finde sted den 3. juni 2019. 

 

J2A Holding ApS forventer herefter at iværksætte tvangsindløsning af de resterende B-aktionærer i Arkil 

Holding A/S i overensstemmelse med de relevante bestemmelser herom i selskabsloven. 

 

Arkil Holding A/S forventer herefter at søge om afnotering fra Nasdaq Copenhagen A/S. 

 

”Vi er glade for, at vores købstilbud er lykkedes, og vi vil gerne takke aktionærerne for deres store opbak-

ning. Igennem hele processen har vi fået rigtig mange positive tilkendegivelser, og det er vi taknemmelige 

for.” siger Jesper Arkil, J2A Holding og administrerende direktør i Arkil. 

 

”Vi skylder vores aktionærer en stor tak for deres støtte gennem årene og er glade for, at vi kan kvittere 

med en markant gevinst på deres investering. Vi får nu mulighed for at tage Arkil-koncernen ind i en ny æra, 

og det ser vi meget frem til.” tilføjer Jens Skjøt-Arkil, J2A Holding og direktør for forretningsudvikling i Arkil.  

J2A Holding har engageret ABG Sundal Collier som finansiel rådgiver og Andersen Partners Advokatpartner-

selskab som juridisk rådgiver. 

Henvendelser og spørgsmål vedrørende købstilbuddet bedes stilet til ABG Sundal Collier på kobstil-

bud@abgsc.dk eller tlf. +45 35 46 30 00. 

 

 

Haderslev, den 27. maj 2019 

J2A Holding ApS 

 

 

J2A Holding ApS offentliggør resultatet af købstilbuddet på B-aktierne i  

Arkil Holding A/S 
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