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Undertegnede, der ejer aktier i Dani Invest A/S i sameje: 

 
 

Navn:  _____________________________________    og    ________________________________________ 

 

Adr:    _____________________________________             ________________________________________ 

  

Postnr/by___________________________________             ________________________________________ 

 

Cpr.nr._____________________________________            ________________________________________ 

 

Email._____________________________________            ________________________________________ 

 

Telefon. ___________________________________            ________________________________________ 

 

meddeler herved, at vi fremover ikke ønsker at eje aktier i sameje, og at vi derfor har 

aftalt at opdele vor aktiebeholdning i Dani Invest A/S mellem os på følgende måde: 

 

Vor aktiebeholdning før opdeling:  ________ stk. B-aktier i Dani Invest A/S ønskes 

opdelt mellem os således: 

 

Navn:  ___________________________________  modtager  ________ stk. B-aktier 

i Dani Invest A/S som fremover skal noteres tilhørende ham/hende som ene-ejer. 

 

 

Navn:  ___________________________________  modtager  ________ stk. B-aktier 

i Dani Invest A/S som fremover skal noteres tilhørende ham/hende som ene-ejer. 

 
Såfremt der er noteret pant eller udlæg i aktierne, vil disse hæftelser fortsat gælde for aktierne efter 

opdelingen, indtil Dani Invest A/S har fået meddelelse fra kreditor/panthaver for ophør eller ændringer 

i de nævnte rettigheder. 

 

Begge parter indestår for overdragerens retmæssige adkomst til de overdragne aktier og indestår tillige 

til vitterlighed for parternes myndighed, dateringens rigtighed og underskrifternes ægthed. 

 

 

 

By ____________________, den (dd/mm/år)  _____ / ______  / ________ 

 

Parternes underskrifter:   
 

 

 

 

_______________________________________   ____________________________________ 

                    underskrift                                                                              underskrift 
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Vejledning til  ”Anmodning om opdeling ved sameje af B-aktier i Dani Invest  A/S” 
 

Generelt om vilkårene for opdelingen 
 

Når man overdrager aktier i Dani Invest A/S er dette en aftale mellem parterne, og Dani Invest A/S er ikke part 

i denne aftale, og det er parterne selv, som udformer aftalen og bestemmer de konkrete vilkår. 

 

Det er op til parterne selv at aftale vilkårene for aftalen. Det anbefales altid, at en sådan aftale med beskrivelse 

af vilkårene indgås skriftligt, og at vilkårene er klare og tydelige. 

 

I forbindelse med overdragelsen af aktierne er det vigtigt, at køber får overdragelsen registreret hos Dani Invest 

A/S. Når overdragelsen er registreret hos Dani Invest A/S vil sælger og dennes kreditorer mv. være afskåret fra 

at disponere over aktionerne ved salg, pantsætning og kreditorforfølgning eller på anden måde. 

 

Registreringen af opdeling ved sameje skal ske på denne standardblanket benævnt ”Anmodning om opdeling 

ved sameje af  B-aktier i Dani Invest  A/S”, som er udarbejdet af Dani Invest A/S.  

Blanketten kan downloades fra selskabets hjemmeside  www.dani-invest.dk 

 

 

 

Udfyldelse af blanketten – side 1 
 

Blanketten anvendes ved opdeling af aktier, som har været i sameje (fælleseje) mellem 2 personer, fx. i 

forbindelse med skilsmisse og samlivsophævelse. 

 

Begge ejere/parter skal underskrive blanketten forinden opdelingen af aktiebeholdningen kan 

registreres hos Dani Invest A/S. 
 

Blanketten skal udfyldes med parternes aktuelle adresse i  henhold til folkeregistreret og med aktuel mail-

adresse. Husk at alle oplysninger skal anføres præcist og let læseligt. Vær særlig opmærksom på, at mail-

adressen er tydelig, idet denne mail-adresse fremover vil blive benyttet til fremsendelse af aktionærmeddelelser 

fra Dani Invest A/S. 

 

Når opdelingen er noteret i aktiebogen, vil parterne modtage kvittering for registrering i Aktiebogen, og hver 

part vil herefter kunne disponere over sine egne aktier. 

 

Den udfyldte blanket fremsendes pr. post til  

 

Dani Invest A/S 

Vesterå 1, 1. sal 

9000 Aalborg 
 

 

Har De spørgsmål til udfyldelsen af blanketten, er De altid velkommen til at ringe til Dani Invest A/S på  

telefon 98 13 09 00. 

http://www.dani-invest.dk/

