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 11. februar 2020 

  

Indberetningspligtiges transaktioner med Djurslands Bank A/S-aktier 

 

 

 

Djurslands Bank A/S indberetter hermed på vegne af bankens indberetningspligtige 

transaktioner med Djurslands Bank A/S-aktier i henhold til Markedsmisbrugsforordningens 

artikel 19. 

 

For yderligere detaljer henvises til vedhæftede skemaer, hvori transaktioner udført af 

personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknytning til dem skal indberettes og 

offentliggøres. 

 

 

 

Venlig hilsen 

Djurslands Bank 

 

 

Lars Møller Kristensen 

Bankdirektør 



 
 11. februar 2020 

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknyt-

ning til dem skal indberettes og offentliggøres 

 

 

1.  Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 

  

a) Navn 

 

Morten Svenningsen (transaktion gennemført af følgende juridiske person, 

som er nærtstående til Morten Svenningsen: ME Invest ApS) 

2.  Årsag til indberetningen  

 

a) Stilling/titel 

 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Djurslands Bank A/S 

b) Første indberetning/æn-

dring 

 

Første indberetning 

3.  Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat-

formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  

 

a) Navn 

 

Djurslands Bank A/S 

b) LEI-kode 

 

5299005QIT19WQ32N972 

4.  Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) 

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner  

 

a) Beskrivelse af det finan-

sielle instrument, instru-

menttypen 

 

Identifikationskode 

 

Aktier                           

 

 

 

DK0060136273 

b) Transaktionens art 

 

Erhvervelse af aktier 

c) Pris(er) og mængde(r) 

 

 

Pris(er) Mængde(r) 

 260 

266 

357 

1143 
 

d) Aggregerede oplysninger 

- Aggregeret mængde 

- Pris 

 

 

1500 

396.858 

e) Dato for transaktionen 

 

06.02.2020 

f) Sted for transaktionen 

 

NASDAQ Copenhagen 



 
 11. februar 2020 

Skema, hvori transaktioner udført af personer med ledelsesansvar og personer med nær tilknyt-

ning til dem skal indberettes og offentliggøres 

 

 

1.  Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne 

  

a) Navn 

 

Morten Svenningsen (transaktion gennemført af følgende juridiske person, 

som er nærtstående til Morten Svenningsen: MOSV Holding ApS) 

2.  Årsag til indberetningen  

 

a) Stilling/titel 

 

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem i Djurslands Bank A/S 

b) Første indberetning/æn-

dring 

 

Første indberetning 

3.  Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat-

formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  

 

a) Navn 

 

Djurslands Bank A/S 

b) LEI-kode 

 

5299005QIT19WQ32N972 

4.  Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) 

hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner  

 

a) Beskrivelse af det finan-

sielle instrument, instru-

menttypen 

 

Identifikationskode 

 

Aktier                           

 

 

 

DK0060136273 

b) Transaktionens art 

 

Erhvervelse af aktier 

c) Pris(er) og mængde(r) 

 

 

Pris(er) Mængde(r) 

 260 750 
 

d) Aggregerede oplysninger 

- Aggregeret mængde 

- Pris 

 

 

750 

195.000 

e) Dato for transaktionen 

 

06.02.2020 

f) Sted for transaktionen 

 

NASDAQ Copenhagen 


