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Indberetning af transaktioner med aktier i Jeudan A/S 

 
 
 
I henhold til Markedsmisbrugsforordningen og regler for udstedere af aktier på 
Nasdaq Copenhagen A/S skal Jeudan hermed foretage indberetning af følgende op-
lysninger om ledende medarbejderes og disses nærtståendes handel med Jeudan 
A/S’ aktier (ISIN kode DK0061282464 og LEI-kode 529900MI0WOKLZH7MS98) og 
tilknyttede værdipapirer på Nasdaq Copenhagen A/S den 9. marts 2021: 
 
  

Navn Årsag Art Antal stk. Kursværdi DKK 

Claus Okholm 

Nærtstående til 
bestyrelsesmedlem 
Helle Okholm Køb 3.253 804.631 

 
 

 
 
Yderligere oplysninger: 
Adm. direktør Per W. Hallgren, tlf. 7010 6070 
 
Jeudan er Danmarks største børsnoterede ejendoms- og servicevirksomhed. Koncernen inve-
sterer i og driver større kontor- og boligejendomme i København. Koncernen tilbyder et 
bredt udbud af ejendomsrelaterede rådgivnings-, service- og bygningsydelser. Strategien 
sigter mod fortsat vækst og lønsomhed, baseret på værdierne ordentlighed, dygtighed og 
tilgængelighed. Koncernen har 550 medarbejdere. Jeudans aktier er noteret på Nasdaq Co-
penhagen (JDAN). www.jeudan.dk.  



 
  

Opdateret 5. marts 2018 

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 
 

  

2.  Årsag til indberetningen  
 

a) Stilling/titel 
 

 

b) Første indberetning/æn-
dring 
 

 

3.  Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplat-
formen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  
 

a) Navn 
 

 

b) LEI-kode 
 

 

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 
 

 

b) Transaktionens art 
 

 

c) Pris(er) og mængde(r) 
 
 

Pris(er) Mængde(r) 
    
  
  
  
  

 

d) Aggregerede oplysninger 
- Aggregeret mængde 
- Pris 

 

e) Dato for transaktionen 
 

 

f) Sted for transaktionen 
 

 


	Insidermeddelelse 20210309
	Indberetning aktiehandler 20210309

	Navn_2: Claus Okholm
	undefined: Nærtstående til bestyrelsesmedlem Helle Okholm
	Første indberetningæn: Første indberetning
	undefined_2: Jeudan A/S
	undefined_3: 529900MI0WOKLZH7MS98
	finan: AktierDK0061282464
	undefined_4: Køb
	PriserRow1: 247,35044
	MængderRow1: 3.253
	PriserRow2: 
	MængderRow2: 
	PriserRow3: 
	MængderRow3: 
	PriserRow4: 
	MængderRow4: 
	PriserRow5: 
	MængderRow5: 
	Aggregerede oplysninger: 3.253 stk. aktierKurs DKK 247,35044Kursværdi DKK 804.630,98
	undefined_5: 9. marts 2021
	undefined_6: XCSE Nasdaq Copenhagen


