TILLÆGSPROSPEKT

Tillægsprospekt af 28. november 2017
J. nr. 13849

Tillæg til Prospekt
DANSK ØKOJORD A/S
Invitation til køb af aktier i Dansk Økojord A/S.
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0.

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER FRA DANMARKS ØKOLOGISKE JORDBRUGSFOND (FONDEN)

Nærværende prospekttillæg skal læses i forlængelse af det offentliggjorte prospekt af 8. august 2017 vedrørende udbud af 35.000 stk. nye
Aktier á nom. DKK 1.000 i Dansk Økojord A/S (”Selskabet”) med krav om en minimumstegning på nom. DKK 30 mio.
Fonden har i forbindelse med offentliggørelsen af prospektet konstateret en betydelig interesse fra en række forskellige personer, virksomheder og organisationer om at investere i Dansk Økojord A/S. For nuværende har hjemmesiden haft over 21.000 besøgende og
tegningsblanketten er downloaded mere end 1.000 gange, ligesom der for nuværende er modtaget tegningstilsagn for ca. DKK 15 mio.
Der tegner sig et klart billede af, at tiden er moden til en virksomhed af denne karakter. Fonden oplever blandt andet en interesse fra
små og mellemstore danske virksomheder, der som en del af deres CSR-strategi og markedsføring har udtrykt ønske om at investere i
projektet. Det er imidlertid fondens indtryk, at virksomhederne som følge af den relativt korte udbudsperiode er udfordret, idet beslutningsproces-sen i virksomhederne som regel kræver en beslutning på bestyrelses- eller direktionsniveau, hvormed væsentlig og positiv
indflydelse på tegningsresultatet kan være fortabt som følge af, at virksomhederne ikke indenfor udbudsperioden kan nå at træffe beslutning om at tegne aktier.
Fonden vil gerne bedst muligt sikre en mangfoldig investorsammensætning, idet fondens virke og Sel-skabets aktiviteter favner hele
landet og alle investortyper, hvormed følgende er blevet besluttet:

•

Tegningsperioden fra oprindeligt den 1. september 2017 til 30. november 2017 ændres, såle-des at Tegningsperioden løber fra 		
den 1. september 2017 til 31. januar 2018, begge dage in-klusive.

•

Kravet om minimumstegning af Aktier på nom. DKK 30 mio. ændres således, at minimumskra-vet til tegning af Aktier frem		
over vil være nom. DKK 20 mio.

Beslutningen medfører følgende ændringer i det oprindelige prospekt:

1.

Afsnit 0, ”hvad gør vi”, 2. afsnit

”Med realkreditfinansiering kan vi med denne kapital investere i ejendomme for ca. DKK 100 – 105 mio.” ændres til ”Med
realkreditfinansiering kan vi med denne kapital investere i ejendomme for ca. DKK 60 mio.”

2.

Afsnit 1, 8. afsnit

”idet der udbydes op til DKK 35.000.000 med krav om en minimumstegning på DK 30.000.000” ændres til ”idet der udbydes op til DKK
35.000.000 med krav om en minimumstegning på DK 20.000.000, eksklusive overkurs”.

3.

Afsnit 2.1. – 3. afsnit

”Det er en betingelse for etablering af tegningen og igangsætning af drift, at der er en minimumstilslut-ning til tegningen af aktier på nominelt DKK 30.000.000” ændres til ”Det er en betingelse for etablering af tegningen og igangsætning af drift, at der er en minimumstilslutning
til tegningen af aktier på nomi-nelt DKK 20.000.000 eksklusive overkurs”.
”De nye aktier udbydes til tegning i perioden fra den 1. september 2017 til 30. november 2017 (”Teg-ningsperioden”). Afslutning af
Tegningsperioden kan, ved fuldtegning, findested før udløbet af Teg-ningsperioden.” ændres til ”De nye aktier udbydes til tegning i perioden fra den 1. september 2017 til 31. januar 2018 (”Tegningsperioden”).
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4.

Afsnit 3.1, 2. afsnit

”idet der udbydes op til DKK 35.000.000 med en minimumstegning på DKK 30.000.000” ændres til ”idet der udbydes op til DKK 35.000.000
med en minimumstegning på DKK 20.000.000 eksklusive overkurs”.
5.

Afsnit 3.3 – oversigt over udbuddet, ”Udbuddet”

”Der skal ske tegning af mindst 30.000 stk. aktier for at nærværende projekt gennemføres svarende til DKK 30.600.000, inkl. overkurs”
ændres til ”Der skal ske tegning af mindst 20.000 stk. aktier for at nærværende projekt gennemføres svarende til DKK 20.400.000, inkl.
overkurs”.
6.

Afsnit 3.3 – oversigt over udbuddet, ”Aktie-klasser”

”34.999 stk. B-aktier á DKK 1.000 svarende til nom. DKK 34.999.000 eller et mindre antal aktier, dog minimum 30.000 stk.” ændres til
”34.999 stk. B-aktier á DKK 1.000 svarende til nom. DKK 34.999.000 eller et mindre antal aktier, dog minimum 20.000 stk.”
7.

Afsnit 3.3. – oversigt over udbuddet, ”Tegningsperioden”

”Aktier udbydes i perioden fra den 1. september 2017 til 30. november 2017 begge dage inklusive (”Tegningsperioden”). Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde sted før udløbet af Tegningsperioden. Resultatet af udbuddet vil blive offentliggjort via Fondens
hjemmeside umiddelbart efter lukning af tegningen, dog senest den 20. december 2017” ændres til ”Aktier udbydes i perioden fra den 1.
september 2017 til 31. januar 2018 begge dage inklusive (”Tegningsperioden”). Afslutning af Tegningsperioden kan, ved fuldtegning, finde
sted før udløbet af Tegningsperioden. Resultatet af udbuddet vil blive offentliggjort via Fondens hjemmeside umiddelbart efter lukning af
tegningen, dog se-nest den 20. februar 2018.”
8.

Afsnit 3.3. – oversigt over udbuddet, ”Afgivelse af tegningsordre”

”Såfremt de samlede tegningsordrer ved Udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil investorer, der er først i tid med overførsel af
behørig tegningsbeløb i overensstemmelse med tegningstilsagnet, have forrang til at tegne aktier i overensstemmelse med tegningstilsagnet,
mens de investorer, der dermed ikke opnår tegningsret vil modtage et eventuelt tegningsbeløb retur senest den 21. december 2017. Tegningen er først gyldig, når tegningsbeløbet, inklusive overkurs, er indbetalt til den i tegningsblanketten anførte konto.” ændres til ”Såfremt de
samlede tegningsordrer ved Udbuddet overstiger antallet af udbudte aktier, vil investorer, der er først i tid med overførsel af behørig tegningsbeløb i overensstemmelse med tegningstilsagnet, have forrang til at tegne aktier i overensstemmelse med tegningstilsagnet, mens de investorer,
der dermed ikke opnår tegningsret vil modtage et eventuelt tegningsbeløb retur senest den 21. februar 2018. Tegningen er først gyldig, når
tegningsbeløbet, inklusive overkurs, er indbetalt til den i tegningsblanketten anførte konto.”
9.

Afsnit 3.3. – oversigt over udbuddet, ”Antal aktier efter gennemførelse af Udbuddet”

”Efter gennemførelse af udbuddet vil det samlede antal aktier i Selskabet minimum udgøre 30.000 stk. aktier. Selskabet etableres således
først, når der er tegningstilsagn svarende til nominelt DKK 30.000.000.” ændres til ”Efter gennemførelse af udbuddet vil det samlede antal
aktier i Selskabet mi-nimum udgøre 20.000 stk. aktier. Selskabet etableres således først, når der er tegningstilsagn svarende til nominelt DKK
20.000.000, eksklusive overkurs.”
10.

Afsnit 3.3. – oversigt over udbuddet, ”Anvendelse af provenu”

”Fonden har et ønske om i Selskabet at supplere provenuet fra udbuddet med en fremmed finansiering i størrelsesordenen DKK
70.000.000,00, der samlet skal anvendes til investering i landbrugsejendomme.” ændres til ”Fonden har et ønske om i Selskabet at supplere
provenuet fra udbuddet med en fremmed finansiering i størrelsesordenen DKK 40.000.000,00, der samlet skal anvendes til investering i
landbrugsejendomme.”
11.

Afsnit 4.2 – Selskabet – Dansk Økojord A/S, 1. afsnit

”Selskabet søges stiftet senest d. 20. december 2017 med en nominel aktiekapital på mindst DKK 30.000.000 og højest DKK 35.000.000 på
baggrund af den tegnede kapital. Der udstedes A og B aktier.” ændres til ”Selskabet søges stiftet senest d. 20. februar 2018 med en nominel
aktiekapital på mindst DKK 20.000.000 og højest DKK 35.000.000 på baggrund af den tegnede kapital. Der udstedes A og B aktier.”
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12.

Nyt budget

Afsnit 5 i prospekt af 8. august 2017 udgår og erstattes af nyt budget, der vedlægges som bilag 1.
13.

Afsnit 7, Definitioner

”Tegningsperioden”
			
”Tegningsperioden”
			

Perioden, hvor tegning af Aktier i Selskabet kan foretages. Perioden løber fra den 1. september 2017 til senest 		
den 30. november 2017” ændres til
Perioden, hvor tegning af Aktier i Selskabet kan foretages. Perioden løber fra den 1. september 2017 til senest 		
den 31. januar 2018”.

Desuden indsættes følgende definition:
”Tillægsprospekt”		
Nærværende dokument, der er udstedt og udarbejdet af Dansk Økojord A/S i forbindelse med Udbuddet af 		
			Nye Aktier.
”Tillægsprospektdatoen”
14.

Den 28. november 2017

Tegningsblanketten

Som konsekvens af ændringerne er udarbejdet vedlagte korrigerede tegningsblanket, jf. bilag 2.
15.

Tilbagetrædelsesmulighed for nuværende investorer

Det følger af prospektbekendtgørelsens § 13, stk. 2 (bekendtgørelse 2015-07-01 nr. 811 om prospekter ved offentlige udbud mellem
1.000.000 EURO og 5.000.000 EURO af visse værdipapirer):
Tillæg
Stk. 2. Investorer, der har accepteret at købe eller tegne værdipapirer inden offentliggørelsen af tillægget, kan i to hverdage efter tillæggets offentliggørelse
tilbagekalde deres accept, såfremt der ikke er sket levering af værdipapirerne. Denne frist kan forlænges af udstederen eller den person, der er ansvarlig for 		
prospektets udarbejdelse. Sidste frist for tilbagekaldelse af accepten skal fremgå af tillægget.

Bestemmelsen indebærer, at investorer, der ikke længere måtte ønske at investere i Dansk Økojord A/S, senest 2 hverdage efter tillæggets
offentliggørelse på Finanstilsynets hjemmeside, kan tilbagekalde deres accept. En tilbagekaldelse vil indebære, at den af de(n) indbetalte
kapital vil blive tilbageført, hvormed denne kapital ikke indgår i tegningen. Fondens ledelse har besluttet at udvide tilbagekaldelsesfristen, således at investorernes accept kan tilbagekaldes indenfor 4 hverdage efter tillæggets offentliggørelse hos Finanstilsynet, hvilket vil
sige senest den 4. december 2017.
Det er fondens forventning, at nuværende investorer vil opretholde deres investeringstilsagn til glæde og gavn for det økologiske jordbrug og naturen. Tilbagekaldelse af tegningstilsagn kan fremsendes til Kim Qvist på kim@jordbrugsfond.dk.
Investorer, der ønsker at opretholde deres tegningstilsagn, skal ikke foretage sig noget.
16.

Erklæring fra ledelsen i Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

Det erklæres hermed, at vi som ansvarlige for Prospektet af 8. august 2017 samt nærværende Tillægsprospekt har gjort vores bedste for
at sikre, at oplysningerne i Prospektet af 8. august 2017 samt nærværende Tillægsprospekt efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, der kan påvirke dettes indhold.
Vi erklærer ligeledes herved, at oplysningerne i Prospektet af 8. august 2017 samt nærværende Tillægsprospekt os bekendt er rigtige,
og at disse os bekendt ikke er behæftet med udeladelser, der vil kunne forvanske det billede, som de skal give, herunder at alle relevante
oplysninger i bestyrelsesprotokoller, revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er medtaget i disse.
Danmarks Økologiske Jordbrugsfond
v/ bestyrelsen,
Den 28. november 2017
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Lars-Christian Brask, formand
Direktør/bestyrelsesmedlem

Susanne Herfelt
Selvstændig/Herfelt Rådgiver

Preben Lauridsen
Selvstændig landmand

Steen Hildebrandt
Professor

Michael Vendelbo Mikkelsen
Bestyrelsesmedlem
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BILAG 1
Budgetforudsætninger revideret budget november 2017
Selskabskapital:
Selskabet forventes stiftet med en aktiekapital på 20,00 mio kr. primo år 2018.
Aktierne tegnes til en forventet kurs på 102
Ejendomskøb:
Der er budgetteret med køb af ejendommen i budgetperioden som følger:
Pr. 1/1-2019:		
Pr. 1/7-2019:		
Pr. 1/1-2020:		

Erhverves ejendomme for 33% af aktiekapital
Erhverves ejendomme for yderligere 33% af aktiekapitalen
Erhverves ejendomme for de sidste 33% af aktiekapitalen

Købesum fordeling:
Alle ejendomme erhveres således, at for hver 20.000.000 kr. investeret forventes 14.000.000 kr. heraf investeret i jord og beboelse,
5.000.000 kr. investeret i bygninger og 1.000.000 investeret i inventar. Der budgetteres med, at alle handels- og låneomkostninger er
indeholdt i det investerede beløb.
Finansiering:
Der budgetteres med en belåning på alle ejendomme med 65% realkreditfinansiering og 35% aktiekapital. Af realkreditfinansieringen
forventes 50% at være fastforrentet lån med rente på 4% incl. bidrag og med afdragsfrihed i 10 år. Den resterende 50% af realkreditfinansieringen budgetteres med et F5-lån med fast rente i 5 år, budgetteret rente incl. bidrag på 1,5%
Lejeindtægt:
Alle ejendomme forventes udlejet straks ved erhvervelsen til en leje baseret på:
-

En rentebetaling på 4,5% af det investerede beløb
En leje på baggrund af afskrivninger på 5% af bygningsmassen og 10% på inventar

Kapacitetsomkostninger:
Der budgetteres med få faste omkostninger på de erhvervede ejendomme såsom ejendomsskat mm.
Administrationsomkostninger er til afholdelse af lønudgifter til en deltids direktør samt 1 ekstra deltids medarbejder fra år 2019 og
bestyrelseshonorar, hertil kommer udgifter til værdipapircentral, kontorhold og udarbejdelse af regnskab.
Afskrivninger foretages lineært med:
Driftsbygninger: 5% p.a.
Inventar:
10% p.a.
Skat:
Der er ikke afsat skat i resultatbudgettet.
Der er afsat skat i balancen, herunder som eventualskat.
Der forventes ingen skattebetaling i den budgettrede periode.
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Udbytte betaling:
År 2018: 0%
År 2019: 0%
År 2020: 0%
År 2021: 0%
År 2022: 1%
År 2023: 1,5%
Tilgodehavender, løs gæld og moms:
Der forventes ikke større forskydninger i tilgodehavender, løs gæld eller momstilgodehavende/gæld, hvorfor dette ikke er budgetteret.
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BILAG 2 TEGNINGSBLANKET

Denne tegningsblanket skal udfyldes i sin helhed for at blive godkendt, og blanketten skal efter udfyldelse og underskrift sendes til
Danmarks Økologiske Jordbrugsfond (Fonden) senest den 31. januar 2018.
Tegning
Investor, navn og cpr- eller cvr.nr.

Adresse

Tilsagn i DKK med tillæg af overkurs på 2 kurspoint: (Ex: Ved tegning af nominelt DKK 25.000 skal indbetales DKK 25.500)

Undertegnede investor anmoder hermed uigenkaldeligt om optagelse som aktionær (investor) i aktieselskabet Dansk Økojord A/S med
et tilsagn svarende til det ovenfor nævnte beløb.
Ved tilsagn om tegning af aktier forpligter investor sig til inden 10 bankdage at overføre tegningsbeløbet, inklusive overkurs, til en
spærret konto i Merkur Andelskasse, kontonr. 8401 1708702, tilhørende Fonden til brug for indbetaling af selskabskapitalen i henhold
til tegningstilsagnene, idet forrentningen tilfalder investor. Tegningsbeløbet vil blive frigivet i forbindelse med selve stiftelsen, når der er
fuldtegnet i overensstemmelse med Prospektet.
Undertegnede investor giver hermed Danmarks Økologiske Jordbrugsfond, cvr.nr. 38417371, uigenkaldelig bemyndigelse til at stifte
Dansk Økojord A/S med undertegnede som kapitalejer på de i Prospektet anførte vilkår og med den virkning, at undertegnede investor
dermed er optaget som aktionær i Dansk Økojord A/S.
Nærværende bemyndigelse omfatter tillige bemyndigelse for advokat Thomas Schioldan Sørensen til at anmelde det vedtagne til Erhvervsstyrelsen.
I forbindelse med nærværende udbud er undertegnede opmærksom på, at den tegnede kapital alene vil blive anvendt efter en skønsmæssig og konkret overvejelse hos Ledelsen i Selskabet, hvormed kapitalen ikke kan forventes anvendt til køb af landbrugsejendomme
med det samme. Selskabet skal kunne erhverve landbrugsejendomme, som Selskabets bestyrelses skal kunne godkende.
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Undertegnede investor erklærer hermed:
1.
		
		
		

at have læst og forstået denne Tegningsblanket som investor med erfaring, forståelse og indsigt i de risici, der knytter 		
sig til en investering i Dansk Økojord A/S, og med tilstrækkelig bistand fra professionelle rådgivere ikke at have
baseret sin investeringsbeslutning på nogen form for garantier afgivet af Selskabets eller Fondens ansatte eller
rådgivere,

2.
		

at alle de heri afgivne oplysninger og erklæringer er korrekte og retvisende i enhver henseende, og fortsat vil være det
på dagen for indbetalingen af den tegnede Aktiekapital,

3.
		

at forstå, at denne tegningsblanket udgør et uigenkaldeligt tilbud fra undertegnede investor, som vil være bindende for
undertegnede investor,

4.

at forstå, at det meddelte tilsagn er bindende,

5.

at have den fornødne økonomiske formåen til at honorere det meddelte tilsagn i Selskabet,

6.
		
7.
8.
		
9.

at ville stille alle sådanne oplysninger til rådighed for Selskabet som Selskabet med rimelighed måtte efterspørge som 		
led i Selskabets ledelse, og
at tiltræde, at omstående vedtægter skal finde anvendelse på denne tegningsblanket.
At afgive fuldmagt til selskabets bestyrelse til, at vedtage og anmelde de løbende kapitalforhøjelser i forbindelse med 		
evt. fremtidige kapitalforhøjelser.
at have læst og forstået Prospektet og Tillægsprospekt i sin helhed, herunder de med investeringen forbundne risici.
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Bankoplysninger for investor:
Bankens navn:
Adresse
Swift
IBAN
Reg. Nr.
Kontonr.
Kontaktdetaljer for investor:
Navn/selskab,
cpr. – eller cvr.nr.
Adresse
Telefon:
Fax
E-mail:

Tiltrædes hermed på vegne investor:

Dato:								

Underskrift:
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