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Forslag om reverse aktiesplit 
 
Selskabets aktier er i dag registreret i stk. à DKK 0,25. 
 
Selskabets nominelle aktiekapital udgør DKK 130.022.412,5. Aktiekapitalen er fordelt på 
520.089.650 stk. aktier à DKK 0,25. 
 
Bestyrelsen foreslår, at der sker en ændring af stykstørrelsen på selskabets aktier, således at 
de efter vedtagelsen på en generalforsamling registreres i stykstørrelser à DKK 10. 
 
De nærmere vilkår og betingelser samt den praktiske fremgangsmåde og begrundelserne for 
forslaget er beskrevet nedenfor. 
 
Selskabets aktier er noteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Prisen på selskabets aktier (kursen) 
er kl. 12.00 på datoen for indkaldelsen til generalforsamlingen DKK 1,30 pr. aktie à DKK 0,25. 
Den samlede børsværdi af selskabets aktier er således på indkaldelsesdatoen kl. 12.00 DKK 
676.116.545. 
 
Forslaget fra bestyrelsen går ud på at reducere antallet af aktier ved at forhøje stykstørrelsen 
fra DKK 0,25 til DKK 10. Forhøjelsen sker ved, at hver aktionær, for hver gang der besiddes 40 
aktier à DKK 0,25, vil modtage 1 ny aktie à DKK 10. 
 
Efter gennemførelsen af sammenlægningen vil Topsils nominelle aktiekapital fortsat være DKK 
130.022.412,5, men antallet af cirkulerende aktier vil være nedbragt med 507.087.408,8 stk. 
fra 520.089.650 stk. à DKK 0,25 til 13.002.241,25 stk. à DKK 10. 
 
Der vil være aktionærer, der som følge af forslaget og gennemførelsen heraf, vil sidde tilbage 
med et antal aktier, der ikke er tilstrækkeligt til at kunne sammenlægges til 1 ny aktie, idet det 
overskydende antal aktier ikke præcis svarer til, at de kan konverteres til 1 ny aktie. 
 
Disse aktionærer vil få tilbud om enten at kunne købe det fornødne antal aktier af selskabet og 
således bringe deres aktiebeholdning op på et antal, som svarer til, at aktionæren besidder 40 
aktier à DKK 0,25 og således kan modtage 1 ny aktie à DKK 10. 
 
Købet af sådanne aktier vil ske fra selskabets egen beholdning af aktier og prisen vil svare til 
den noterede pris på Nasdaq OMX Copenhagen på datoen for gennemførelsen af handlen. 
 
Tilsvarende vil aktionærer, der ikke ønsker at købe det fornødne antal aktier, få mulighed for 
at sælge det overskydende antal aktier, og selskabet er forpligtet til at købe sådanne aktier til 
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en pris svarende til den noterede kurs på Nasdaq OMX Copenhagen på tidspunktet for gen-
nemførelsen af handlen. 
 
Uanset om aktionærer vælger at købe yderligere aktier eller sælge overskydende aktier, er det 
selskabets ansvar og pligt at betale samtlige omkostninger forbundet med disse handler, her-
under bankgebyrer, kurtage, provision etc. 
 
Alle aktionærer, som således kan notere, at de har et "skævt" antal aktier, opfordres til at 
meddele selskabet, om de ønsker at købe eller sælge aktier i henhold til ovennævnte. Hvis sel-
skabet ikke modtager underretning fra aktionærer, vil de overskydende aktier automatisk blive 
købt af selskabet og købsprisen vil blive overført til den pågældende aktionærs konto i Værdi-
papircentralen. Købsprisen vil blive betalt kontant. 
 
De aktier, som selskabet selv ejer efter gennemførelsen af købs- og salgsproceduren, vil ligele-
des blive lagt sammen. 
 
Selskabet forventer, at sidste handelsdag for selskabets aktier med en stykstørrelse på DKK 
0,25 vil være ultimo maj 2011 og at første handelsdag med de nye aktier med en stykstørrelse 
på DKK 10 vil være 3 dage efter den sidste handelsdag. 
 
Aktionærerne opfordres til at holde sig orienteret herom ved opslag på/til Topsils hjemmeside. 
 
Til vedtagelse på generalforsamlingen af ovennævnte forslag kræves der majoritet i henhold til 
selskabslovens § 106. Vedtagelse kan kun ske, hvis forslaget vedtages af mindst 2/3 af såvel de 
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede ak-
tiekapital. 
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