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Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan
Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development A/S ("Værdipapirer") i USA, Canada,
Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion. Værdipapirerne må ikke tilbydes eller sælges i USA uden registrering
eller i henhold til en undtagelse fra registreringspligten efter U.S. Securities Act fra 1933 med senere ændringer. TK Deve‐
lopment A/S har ikke registreret og agter ikke at registrere Værdipapirer eller en del heraf i USA eller i nogen anden jurisdik‐
tion uden for Danmark og har ikke til hensigt at foretage noget offentligt udbud af Værdipapirerne, hverken direkte eller
indirekte, i USA eller i andre jurisdiktioner uden for Danmark.

TK Development A/S gennemfører fortegningsemission
TK Development A/S (”Selskabet”) har i dag gennemført udbuddet af aktier med fortegningsret for
Selskabets eksisterende aktionærer (”Udbuddet”), jf. meddelelse nr. 19/2013 af 8. august 2013. Ud‐
buddet blev fuldtegnet med 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1. De nye aktier blev tegnet til
kurs DKK 4,11 pr. aktie, og Udbuddet giver således Selskabet et bruttoprovenu på DKK 230,5 mio.
Efter fradrag af omkostninger i forbindelse med Udbuddet modtager Selskabet et forventet netto‐
provenu på DKK 218,7 mio.
Ved udløb af tegningsperioden var der tegnet 55.909.446 stk. nye aktier, svarende til en tegningsan‐
del på 99,7 %. De resterende i alt 178.174 stk. nye aktier, svarende til 0,3 % af det samlede udbud, er
tegnet på basis af indkomne tilsagn.
De nye aktier forventes registreret hos Erhvervsstyrelsen dags dato. Efter registrering af de nye aktier
vil Selskabets nominelle aktiekapital udgøre DKK 98.153.335, fordelt på 98.153.335 stk. aktier à no‐
minelt DKK 1.
De nye aktier forventes optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S den
4. september 2013 under ISIN‐koden for Selskabets eksisterende aktier DK0010258995.
De nye aktier har samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier og bærer ret til udbytte fra
og med regnskabsåret 2013/14.
Spørgsmål til denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Frede Clausen på tlf. 8896 1010.
Meddelelsen er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.
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