Copyright Agent A/S
(Dansk Aktieselskab, CVR-nummer 37597287)

Udbud af minimum 3.125.00 styk Aktier og maksimum 3.750.000 styk Aktier
á nom. DKK 0,04 til kurs DKK 8,00 pr. Aktie

Denne Virksomhedsbeskrivelse er udarbejdet af Copyright Agent A/S i forbindelse med ansøgningen om Optagelse af Selskabets
aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark samt et offentligt udbud i Danmark af de Nye Aktier.
Nasdaq First North Growth Market er et registreret SMV-vækstmarked, som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om
markeder for finansielle instrumenter (EU 2014/65) som implementeret i den nationale lovgivning i Danmark, Finland og Sverige,
som drives af en børs, der indgår i Nasdaq-koncernen. Udstedere på Nasdaq First North Growth Market er ikke underlagt alle de
samme regler, som udstedere optaget til handel på et reguleret marked (hovedmarkedet), som defineret i EU-lovgivning (og
implementeret i national lov). I stedet er de underlagt et mindre omfattende regelsæt og lovgivning, der er tilpasset mindre
vækstselskaber. Risikoen ved en investering i en udsteder, hvis aktier handles på Nasdaq First North Growth Market, kan derfor
være højere end en investering i en udsteder optaget til handel på hovedmarkedet. Alle udstedere med aktier optaget til handel på
Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser, som overvåger, at regelsættet efterleves. Det er den respektive
Nasdaq børs indenfor Nasdaq-koncernen, der godkender Selskabets ansøgning om optagelse til handel.
Denne Virksomhedsbeskrivelse er dateret den 15. juni 2021.
Certified Adviser: Norden CEF ApS
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2 Ansvar og erklæringer
Copyright Agent A/S er ansvarlig for denne Virksomhedsbeskrivelse i henhold til dansk ret. Nasdaq
Copenhagen A/S har gennemgået denne Virksomhedsbeskrivelse.

2.1 Direktionens og Bestyrelsens ansvarserklæring
Vi erklærer hermed som ansvarlige for Virksomhedsbeskrivelsen, at oplysningerne indeholdt heri os
bekendt er rigtige, og at Virksomhedsbeskrivelsen efter vores overbevisning indeholder de oplysninger,
der anses for fornødne , at investorerne kan danne sig et velbegrundet skøn over Selskabets aktiver og
passiver, finansielle stilling, resultater og fremtidsudsigter samt over de rettigheder, der er knyttet til de
værdipapirer, der udbydes til offentligheden, samt at al relevant information i bestyrelsesreferater,
revisionsprotokoller og andre interne dokumenter er inkluderet i Virksomhedsbeskrivelsen.
København den 15. juni 2021
Bestyrelsen

Direktion
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3 Indledning
3.1 Udbuddet
Denne Virksomhedsbeskrivelse (”Virksomhedsbeskrivelsen”) er udarbejdet af Copyright Agent A/S
(”Copyright Agent” eller ”Selskabet”) i forbindelse med ansøgningen om optagelse af Selskabets Aktier
på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Der er tale om et offentligt udbud i Danmark
(”Udbuddet”) af mellem 3.125.000 styk Nye Aktier (”Minimumsudbuddet”) og 3.750.000 styk Nye Aktier
(”Maksimumsudbuddet”) kaldet (”Nye Aktier”) à nominelt DKK 0,04 til en fast udbudskurs på DKK 8,00 pr.
Aktie à DKK 0,04 (“Udbudskursen”). Udbuddet omfatter Optagelse til handel af de Eksisterende Aktier
samt de Nye Aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Baseret på Udbudskursen udgør markedsværdien af Selskabet inden Udbuddet DKK 100 mio. Efter
gennemførelsen af Udbuddet vil markedsværdien opgjort på grundlag af Udbudskursen udgøre mellem
DKK 125 mio. (Minimumsudbuddet) og DKK 130 mio. (Maksimumsudbuddet).

3.2 Kort om Copyright Agent
Copyright Agent er et af de førende selskaber inden for Intellectual Property Rights as a Service, IPRaaS.
Selskabet har gjort det til sin kerneforretning at beskytte og sikre ophavsretten på digitale aktiver, såsom
billeder og tekster – på tværs af landegrænser og tidszoner. Selskabet varetager, som de eneste på
markedet, hele værdikæden og leverer en end-to-end løsning, der inkluderer: håndtering, monitorering
og identificering af mulige brud på ophavsretten; uddannelse, oplysning og opklaring af sager, der
inkluderer nedtagning af indhold publiceret i strid med ophavsretten samt sikring af korrekt
kompensation for uretmæssig brug og eventuel post-licensering.
Blandt Selskabets kunder er de største billedbureauer og rettighedshavere i Nordeuropa. Med sin IPRaaS
løsning kan Copyright Agent levere transparens på tværs af et globalt internet. Selskabet kan
identificere, hvor millionvis af kundernes billeder er publiceret, og om det er sket i overensstemmelse
med de licenser og aftaler, rettighedshaverne selv har indgået omkring brugen af deres billeder.
Selskabet har hovedsæde i København, hvorfra det driver alle sine aktiviteter. Selskabet er etableret ud
fra en ”Glo-cal” model; hvor hele kerneforretningen har et globalt afsæt, imens uddannelse i markederne
og den konkrete sags-håndtering ved et brud på ophavsretten altid foregår på lokale sprog og med
afsæt i gældende lokal lovgivning.
Når nye lande inkluderes i Selskabets end-to-end service, er der således ikke omkostninger til etablering
af fysiske salgskontorer i de enkelte lande. Det eneste, det kræver, er en tilpasning af, hvilke territorier
monitoreringen foregår i samt rekruttering til kontoret i København af de nødvendige medarbejdere, der
både taler og skriver det pågældende lands sprog.
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3.3 Løsning og teknologi
Løsning
Hver dag bliver der delt over 3 mia. billeder på internettets 1,8 milliarder websites1. Idet 85 % af alle
billederne bliver brugt uden licens er det klart, at opgaven med at holde styr på de digitale aktiver er
enorm for billedbureauer og rettighedshaverne. Med Copyright Agents løsning får kunderne ét
kontaktpunkt til at håndtere deres enorme mængde af digitale aktiver på tværs af alle markeder. De får:
●

fuld transparens over, hvor deres aktiver findes på internettet

●

en nem mulighed for at påtale og fjerne eventuelle brud på ophavsretten

●

en professionel og markedsledende partner, som sørger for at uddanne markedet til at forstå,
hvordan markedet skal begå sig for at anvende ophavsretsbeskyttet materiale korrekt, samt hvor
man kan og skal indkøbe korrekte licenser til det billedmateriale, der publiceres.

●

en mulighed for at få licenseret og akkrediteret aktiver, der allerede ligger publiceret på internettet
uden korrekt licens

●

en partner som arbejder på lokale sprog i alle markeder, og som sikrer forståelsen for ophavsretten,
uddannelse i markedet og forankringen af budskabet og værdien. Og vigtigheden af at ophavsretten
formidles ordentligt, professionelt og i øjenhøjde

●

en korrekt licens-afregning og kompensation for den uretmæssige brug, der allerede har fundet sted
i publiceringer, hvor der er tale om et brud på ophavsretten

Teknologi
Selskabets teknologi er 100 % cloud baseret, micro-service opbygget og generelt tænkt med
omdrejningspunkt i en evolutionær arkitektur, der sikrer muligheden for at agere dynamisk, effektivt og
altid med afsæt i den rette løsning til den specifikke opgave. Dette beskrives i yderligere detaljer i punkt
4.3.2 ”Teknologisk tilgang”.
For Selskabets kunder leverer teknologien et samlet overblik over, hvor kundens digitale aktiver findes på
tværs af internettet. Igennem et kundespecifikt dashboard kan kunderne i samarbejde med Selskabet
monitorere, sikre og håndtere alle deres immaterielle aktiver.
Selskabets løsning har omdrejningspunkt i det originale indhold, der skal forstås som kundens digitale
aktiver (billeder, tekster og i fremtiden er det Selskabets ambition at kunne inkludere flere typer af
digitale aktiver, eksempelvis video). Med afsæt i det konkrete indhold, kan Selskabets teknologi sikre
indholdet og levere forskellige funktionelle, økonomiske og praktiske features, som samlet set giver
kunden den fulde IPRaaS oplevelse, hvor alt er håndteret og serviceret.

1

https://www.internetlivestats.com/watch/websites/
https://www.digitalcameraworld.com/news/25-billion-online-images-stolen-every-day-in-2018
https://www.brandwatch.com/blog/amazing-social-media-statistics-and-facts/
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Principfigur:

Figur 1: Principfigur

Markedssegmenter
Copyright Agents forretning er baseret på B2B salg til rettighedshavere af digitale aktiver. Det primære
markedssegment er internationale og nationale billedbureauer (Enterprise-kunder), brancheforeninger
for journalister og fotografer (Multiplier-segmentet) samt uafhængige ejere af indhold, som eksempelvis
fotografer eller webshops (SaaS-segmentet).
Andre digitale aktiver såsom illustrationer, video, lyd og kunst er attraktive og potentielle nye vertikaler,
hvor en videreudvikling af Copyright Agents nuværende kerneteknologi vil kunne finde anvendelse.
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Oversigt over aktive og kommende markeder:

Figur 2: Oversigt over aktive og kommende markeder

3.3.1 Vækst
Copyright Agent blev etableret i 2016 hvor fundamentet, for det som i dag er Selskabets kerne-teknologi,
blev grundlagt. Allerede med den første løsning kunne Selskabet håndtere tusindvis af billeder og give et
panorama-view af, hvor disse billeder fandtes på nettet. Det blev starten på samarbejdet med de første
billedbureauer.
I 2017 indgik Copyright Agent først samarbejde med det tidligere Scanpix (Berlingske koncernen). Senere
samme år kom et samarbejde med det tidligere Polfoto (JP/Politiken) i stand. Med disse samarbejder
opbyggede Copyright Agent grundlaget for Selskabets kerneprodukt, der kan håndtere digitale aktiver i
form af bl.a. millionvis af billeder. De to nævnte billedbureauer blev senere solgt til Ritzaus Bureau, som
nu er Selskabets største danske kunde.
I 2018 modtog Selskabet investering fra 3 investorer, som frem til i dag har arbejdet utrætteligt side om
side med Selskabet for at udvikle det, det er i dag – Nordeuropas førende virksomhed til håndtering af
immaterielle rettigheder på Internettet - IPRaaS. I løbet af 2018 åbnede Selskabet også op for det norske
og svenske marked og fik de største nationale billedbureauer som kunder på de markeder.
I løbet af 2019 åbnede Selskabet op for Finland og England i samarbejde med store etablerede
billedbureauer i de respektive markeder, henholdsvis Finish News Agency STT og Avalon Licensing Ltd.
2020 blev året hvor det tyske marked kom på landkortet i samarbejde med Tysklands største uafhængige
billedbureau IMAGO, som også er Europas største producent af sportsindhold. Selskabet samarbejder
fortsat med alle kunder, som er kommet til i årenes løb og udvikler løbende samarbejdet med kunderne
på tværs af nye markeder i takt med, at Selskabet åbner markeder op.

I løbet af 2020 blev det også klart for Copyright Agent, at behovet for at håndtere digitale aktiver ikke
kun skulle begrænses til billeder, idet problemstillingen omkring kopiering sker globalt på tværs af alle
typer af digitalt indhold.
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Ligeledes i 2020 påbegyndte Copyright Agent konsolideringen af sit produkt til Enterprise-kunder som
f.eks. billedbureauer gennem en øget automatisering, optimering af kodebasen og endnu bedre
brugeroplevelse, og endelig foretog Selskabet et strategisk opkøb af tekstbeskyttelses-teknologien Who
Copied Me.
Copyright Agent leverede i 2020 en bruttoomsætning på DKK 12,3 mio. og har indgået kontrakter med 11
kunder. Selskabet har haft en god stabil vækst frem til 2020. Selskabet er markedsledende i Norden og
har etableret fuld og lokaliseret operation i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannien.

3.3.2 Anvendelse af Nettoprovenuet
Det er Copyright Agents ambition, at Virksomheden med en Optagelse til handel på Nasdaq First North
Growth Market Denmark vil kunne øge bruttoomsætningen i indeværende regnskabsår til DKK 20-23
mio. Med kapitaltilførslen kan Selskabets nye Vandmærke-teknologi lanceres i Q4 i 2021. En løsning der
indsætter en unik og usynlig mærkning af kundernes billeder i det øjeblik billederne downloades fra
kunders salgssystemer. Det gør efterfølgende monitorering og opklaring af eventuelle brud på
ophavsretten endnu mere effektiv, ligesom det giver nogle helt nye muligheder for monitorering af
materiale, som sælges af flere billedbureauer i de samme markeder.
Samtidig ønsker Selskabet at rulle teknologien for beskyttelse af tekster ud i alle markeder for at
imødekomme en stigende efterspørgsel fra nuværende kunder om beskyttelse af originale tekster.
Særligt inden for E-commerce kan misbrug af originaltekst betyde, at den retmæssige ejers rangering på
søgemaskinerne potentielt forringes som en direkte konsekvens af kopieringen. Begge dele medfører
store problemer inden for E-commerce og kan medføre en markant nedgang i omsætningen for en
webshop fra den ene dag til den anden, uden at webshop-ejeren ved hvorfor. Det problem løser
Selskabet med Who Copied Me-teknologien.
Copyright Agent forventer at kunne se resultaterne af disse initiativer allerede i 2022, hvor ambitionen er
at nå DKK 35-40 mio. i bruttoomsætning.
Såfremt Udbuddet gennemføres på grundlag af Minimumsudbuddet (Bruttoprovenu DKK 25 mio.), vil
Nettoprovenuet udgøre DKK 20,7 mio. Hvis Udbuddet gennemføres på grundlag af Maksimumsudbuddet
(Bruttoprovenu DKK 30 mio.), vil Nettoprovenuet udgøre DKK 25,4 mio.

Udbuddet skal anvendes til:
●

Produktudvikling: 30 %
Udvikling og færdiggørelse af Selskabets Vandmærke-teknologi, SaaS løsning samt en række nye
features og services på Selskabets kerne-funktionalitet, som bl.a. bibringer øget automatisering og
effektivitet.

●

Organisation: 40 %
Større og stærkere tekniske teams, opbygning af en HR-funktion, større kundeserviceteam og en
udvidelse af Selskabets økonomifunktion, herunder endelig ansættelse af en CFO.

●

Salg- og markedsføring: 30 %
Intensivering af Selskabets salgs- og marketingaktiviteter i forbindelse med at nye markeder åbnes
op, og flere produkter og services lanceres.
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Figur 3: Anvendelse af Nettoprovenuet

3.3.3 Vigtig information om Udbuddet
Der henvises til afsnit 7 ”Risikofaktorer” for en gennemgang af risici forbundet med en investering i
Selskabets Aktier.
Virksomhedsbeskrivelsen indeholder udtalelser, kundeudsagn, estimater og forventninger til fremtidige
forhold samt den fremtidige udvikling af Selskabet og dets markeder. Sådanne udtalelser, kundeudsagn,
estimater og forventninger til fremtidige forhold omfatter kendte risici og usikkerheder og er baseret på
en række forudsætninger, som kan vise sig ikke at holde, eller som kan ændre sig. Selskabets faktiske
fremtidige udvikling, resultater mv. kan således afvige væsentligt fra de forventninger og estimater mv.,
som er indeholdt i Virksomhedsbeskrivelsen.
Virksomhedsbeskrivelsen er ikke et tilbud, anbefaling eller en opfordring fra Selskabet eller Norden CEF
ApS (”Certified Adviser”) til køb eller tegning af Aktier i Selskabet. Potentielle investorer i Selskabet må
foretage en individuel og selvstændig vurdering af, om oplysningerne i Virksomhedsbeskrivelsen er
relevante, og en eventuel tegning skal baseres på de undersøgelser, som vedkommende investor selv
finder nødvendige.
Udbuddet er udelukkende rettet mod investorer i Danmark, og Selskabet vil ikke markedsføre Udbuddet
eller udlevere Virksomhedsbeskrivelsen til potentielle investorer uden for Danmark. Selskabet henleder i
den forbindelse opmærksomheden på, at udlevering af Virksomhedsbeskrivelsen og tegning af Nye
Aktier i forbindelse med Udbuddet kan være begrænset ved lov i visse lande. Personer, der kommer i
besiddelse af denne Virksomhedsbeskrivelse, opfordres af Selskabet og Selskabets Certified Adviser til
selv at indhente oplysninger om og iagttage sådanne eventuelle begrænsninger. Investorer bør
undersøge den lovgivning, herunder skattemæssige konsekvenser, som vil være relevante for den
pågældende forud for en investering i eller erhvervelse af aktier i Copyright Agent.
Der er ikke givet nogen person bemyndigelse til at udlevere eller afgive oplysninger om Selskabet
udover, hvad der fremgår af Virksomhedsbeskrivelsen. Udlevering eller afgivelse af sådanne oplysninger
kan i givet fald ikke betragtes som autoriserede eller godkendt af Selskabet eller af Selskabets Certified
Adviser.
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De i Virksomhedsbeskrivelsen anførte oplysninger er, Selskabet bekendt, korrekte pr. datoen for
offentliggørelsen af Virksomhedsbeskrivelsen.
Hvis Selskabet i perioden fra Virksomhedsbeskrivelsesdatoen og indtil tidspunktet for Udbudsperiodens
udløb offentliggør en selskabsmeddelelse om intern viden i medfør af artikel 17 i MAR og afsnit 4.1 i
Nasdaq First North Growth Market Rulebook af 1. september 2019, vil Selskabet give mulighed for, at
investorer, der inden offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen har indleveret tegningsordrer, kan trække
deres tegningsordrer tilbage senest 2 handelsdage efter offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen.
Tegningsordrer, der ikke trækkes tilbage inden for den anførte frist, forbliver gyldige og bindende for
investorerne. Investorernes tilbagetrækningsadgang samt proceduren og fristen herfor vil fremgå af
selskabsmeddelelsen. Såfremt ny væsentlig information offentliggøres mindre end 2 handelsdage før
tegningsperiodens udløb, forlænges tegningsperioden med op til 2 handelsdage, hvorved investor har op
til mindst 2 handelsdage til at trække tegningsordren tilbage. Der sker ingen forlængelse af
tegningsperioden, såfremt ny væsentlig information offentliggøres tidligere end 2 handelsdage før
tegningsperiodens udløb.
Potentielle investorer og disses rådgivere skal være opmærksomme på, at investeringer i selskaber, hvis
aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market, som er et SMV-vækstmarked, kan
være mere risikobetonede end investeringer i selskaber, hvis aktier er optaget til handel på regulerede
markeder, idet selskaberne på Nasdaq First North Growth Market sædvanligvis er mindre, er på et
tidligere udviklingsstadie og dermed er mere følsomme overfor ydre og indre påvirkninger. Normalt er
likviditeten, og dermed omsætteligheden i aktier, der er optaget til handel på Nasdaq First North Growth
Market mere begrænset end tilfældet er for selskaber, hvis aktier er optaget til handel på regulerede
markedspladser.

3.4 Kort om Udbuddet
Udbuddet af de Nye Aktier vil give Copyright Agent et Bruttoprovenu på mellem DKK 25 mio. og DKK 30
mio. Det nøjagtige antal af Nye Aktier vil afhænge af, hvor mange Nye Aktier, der er tegnet ved
tegningsperiodens afslutning. Ved tegning inden for udbudsintervallet, vil alle tegningsordrer få tildelt
det tegnede antal Nye Aktier. I tilfælde af overtegning, vil alle investorer, der har afgivet forhåndstilsagn,
jf. punkt 9.22, få fuld tildeling, mens der vil ske reduktion af øvrige tegningstilsagn, idet de 3.750.000
styk Nye Aktier, som Maksimumsudbuddet omfatter, vil blive allokeret af Selskabets Bestyrelse sammen
med Selskabets Certified Adviser blandt de ved udløbet af tegningsperioden indkomne tegningsordrer
på grundlag af den fordelingsplan, som fremgår af punkt 9.26 i Virksomhedsbeskrivelsen.
Hvis Udbuddet resulterer i, at der ikke tegnes minimum 3.125.000 styk Nye Aktier (svarende til
Minimumsudbuddet med et Bruttoprovenu på DKK 25 mio.), eller hvis der inden offentliggørelsen af
meddelelsen om Udbuddets forløb indtræffer væsentlige negative begivenheder, der efter Bestyrelsens
vurdering vil gøre det tilrådeligt ikke at gennemføre Udbuddet, vil Udbuddet ikke blive gennemført.
Selskabet har én aktieklasse. Ved offentliggørelsen af Virksomhedsbeskrivelsen udgør Selskabets
selskabskapital nominelt DKK 500.000,20 fordelt på 12.500.005 styk Aktier à DKK 0,04, der alle er fuldt
indbetalt (de ”Eksisterende Aktier”). De Nye Aktier bliver udstedt i samme aktieklasse og får samme
rettigheder som Selskabets Eksisterende Aktier. Udbuddet foretages som en Fastkursemission.
Udbudskursen, som De Nye Aktier vil blive solgt til, er fastsat til DKK 8,00 pr. Ny Aktie (”Udbudskursen”).

Side 14 af 101

3.5 Afgivelse af tegningsordrer
De Nye Aktier kan tegnes ved afgivelse af en elektronisk tegningsordre via investorens eget
kontoførende pengeinstitut, hos Nordnet AB (se punkt 9.25.3) eller ved indlevering af vedlagte
tegningsblanket (se punkt 10.5 og 9.25.1) til investorens eget kontoførende pengeinstitut.
Hver investor skal som minimum tegne 475 styk Nye Aktier svarende til et samlet kontant tegningsbeløb
på DKK 3.800 pr. tegningsordre.
De Nye Aktier er sammen med de Eksisterende Aktier søgt optaget til handel på Nasdaq First North
Growth Market Denmark under forudsætning af, at Udbuddet gennemføres, og at Nasdaq First North
Growth Markets krav til antallet af kvalificerede aktionærer og størrelsen af Free Float efter
gennemførelsen af Udbuddet er opfyldt.
Udbudsperioden (”Udbudsperioden”) løber fra og med onsdag den 16. juni 2021 kl. 09.00 til og med
tirsdag den 29. juni 2021 kl. 23.59. Udbudsperioden kan ikke lukkes før tid.
Udbuddet er ikke garanteret, men i alt 104 investorer har umiddelbart forud for offentliggørelsen af
Virksomhedsbeskrivelsen afgivet bindende forhåndstilsagn om i forbindelse med Udbuddet at tegne i alt
1.584.362 styk Nye Aktier, svarende til et samlet tegningsbeløb på DKK 12.674.896 svarende til 50,70 %
af Minimumsudbuddet og 42,25 % af Maksimumsudbuddet. Der henvises til punkt 9.22. Af disse har
Selskabets bestyrelsesmedlemmer og medarbejdere afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning af
131.362 styk Nye Aktier, svarende til et samlet tegningsbeløb på DKK 1.050.896. Sådanne investorer, som
har afgivet bindende forhåndstilsagn om tegning, vil få fuld tildeling i forbindelse med allokeringen af de
Nye Aktier ved gennemførelsen af Udbuddet. Eksisterende Aktier ejet af Selskabets nuværende
aktionærer, medarbejdere er alle omfattet af en Lock-up periode løbende i 12 måneder regnet fra og med
Første handelsdag, dog med undtagelse af 50 % af de Eksisterende Aktier ejet af Aula Invest ApS (i alt
308.750 Aktier), som i stedet er omfattet af Lock-up i en periode løbende i 6 måneder fra og med Første
handelsdag.
Bestyrelsesmedlemmers køb af Nye Aktier er også omfattet af 12 måneders Lock-up. Det totale antal
Eksisterende Aktier, som vil være omfattet af en Lock-up periode løbende i 12 måneder fra og med
Første handelsdag, vil udgøre 12.303.755 styk svarende til 78,74 % af selskabskapitalen efter
gennemførelse af Minimumsudbuddet og 75,72 % af selskabskapitalen efter gennemførelse af
Maksimumsudbuddet.
Resultatet af Udbuddet og nærmere oplysninger om allokeringen af de Nye Aktier ved gennemførelse af
Udbuddet, ved Minimumstegningen på DKK 25 mio. eller op til Maksimumstegningen på DKK 30 mio.,
forventes offentliggjort den 1. juli 2021 kl. 10.00 via en meddelelse til Nasdaq First North Growth Market
Denmark og til markedet. Medmindre andet måtte være aftalt mellem en investor og dennes
kontoførende institut, vil alle investorer via deres kontoførende institut modtage en opgørelse over det
antal Nye Aktier, der er blevet tildelt investoren og det tegningsbeløb, som skal indbetales. Afvikling og
registrering af de Nye Aktier på investors konto i VP Securities A/S forventes at ske mod kontant betaling
3 handelsdage efter, at resultatet af Udbuddet er offentliggjort. Afvikling sker i form af elektronisk
levering af Nye Aktier i en midlertidig ISIN-kode DK0061552510, til investors værdipapirdepot i VP
Securities A/S mod kontant betaling i danske kroner. Nye Aktier udstedt i den midlertidige ISIN-kode
registreres i VP Securities A/S alene til brug for tegning og er ikke søgt optaget til handel. Den
midlertidige ISIN-kode sammenlægges med den permanente ISIN-kode den 8. juli 2021 i VP Securities
A/S. Enhver handel med de Nye Aktier i den midlertidige ISIN-kode sker for investors egen regning og
risiko.
Første dag for handel med Aktierne sker i den permanente ISIN-kode DK0061552437, som forventes at
blive den 7. juli 2021 kl. 09.00.
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Norden CEF ApS fungerer som Certified Adviser, og Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
fungerer som afviklingsagent.

3.6 Udbuddet – oversigt over væsentlige datoer
Nedenstående skema er den forventede tidsplan for Udbuddet.
Vigtige begivenheder

Dato

Klokken
(dansk tid)

Udbudsperioden begynder

16. juni 2021

09.00

Udbudsperioden slutter

29. juni 2021

23.59

Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet og antallet af
Udbudte Aktier

1. juli 2021

10.00

Afviklingsdagen: Gennemførelse af Udbuddet,
inkl. afvikling og afregning af de Udbudte Aktier
(midlertidig ISIN-kode)

5. juli 2021

-

Registrering i Erhvervsstyrelsen af forhøjelsen af
selskabskapitalen vedrørende de Nye Aktier, der
udstedes af Selskabet

6. juli 2021

-

Første handelsdag for Aktierne (i den permanente
ISIN-kode)

7. juli 2021

09.00

Sammenlægningen af den midlertidige ISIN-kode og den
permanente ISIN-kode sker med kørselsdato i VP
Securities A/S. Den midlertidige ISIN-kode vil alene blive
registreret i VP Securities A/S til brug for udstedelse af
de Nye Aktier, og den er ikke søgt optaget til handel

8. juli 2021

-

Figur 4: Udbuddet – oversigt over væsentlige datoer

3.7 Informationer om Virksomhedsbeskrivelsens indhold
Virksomhedsbeskrivelsen indeholder historiske markedsdata og brancheforventninger, herunder
oplysninger vedrørende størrelsen af visse af de markeder, som Copyright Agent opererer på. Disse
oplysninger er baseret på en række offentlige kilder, ekspertudsagn og selskabers hjemmesider samt
øvrige offentligt tilgængelige oplysninger. Oplysningerne er desuden i visse tilfælde baseret på
Selskabets konkrete viden om eller vurdering af de for Selskabets ydelser relevante markeder. Copyright
Agent anser kilderne for at være pålidelige, men brancheforventninger, markedsanalyser, oplysninger fra
selskabers hjemmesider og offentligt tilgængeligt materiale er ikke blevet uafhængigt efterprøvet af
Copyright Agent.
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Der kan ikke gives sikkerhed for, at Selskabets viden og erfaringer giver et fuldstændigt korrekt billede af
markedssituationen. Brancheforventninger er i sagens natur behæftet med betydelig usikkerhed og er i
sig selv følsomme overfor en række eksterne faktorer, såsom den generelle økonomiske udvikling samt
nationale og geopolitiske forhold og tendenser.
Der kan desuden ikke gives sikkerhed for, at nogle af de refererede eller udtrykte forventninger vil blive
opfyldt. Der er derfor en risiko for, at den faktiske udvikling i Copyright Agents aktiviteter vil afvige fra
den forventede udvikling, således som den er angivet i Virksomhedsbeskrivelsen. Selskabet påtager sig
ingen forpligtelser til at opdatere oplysningerne i Virksomhedsbeskrivelsen. På tilsvarende vis er
markedsstatistikker forbundet med en indbygget usikkerhed og afspejler ikke nødvendigvis de faktiske
markedsforhold. Sådanne statistikker er baseret på markedsundersøgelser, der igen er baseret på
stikprøver og subjektive vurderinger. Copyright Agent bekræfter, at de oplysninger fra tredjemand, der er
medtaget i Virksomhedsbeskrivelsen, er gengivet korrekt, og at der efter Selskabets overbevisning ud
fra de oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de
gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende.
Enhver henvisning til eller erklæring om Selskabets konkurrencemæssige position er baseret på
Selskabets egen vurdering og viden om det marked, som Selskabet opererer på. Selvom sådanne
henvisninger og erklæringer er givet efter Selskabets bedste overbevisning, kan der ikke gives nogen
sikkerhed for, at de oplysninger og forudsætninger, som Selskabets vurderinger baserer sig på, er
fuldstændige og korrekte, hvilket kan få betydning for validiteten af sådanne oplysninger om Selskabets
konkurrencemæssige stilling.
Alle oplysninger i Virksomhedsbeskrivelsen, som optræder uden kildeangivelse, stammer fra Copyright
Agent. Virksomhedsbeskrivelsen er den 15. juni 2021 offentliggjort på Nasdaq First North Growth
Markets hjemmeside (http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheder/selskabsmeddelelser) og på Copyright
Agents hjemmeside http://www.copyrightagent.com/investors efter, at Selskabet har modtaget Nasdaq
First North Growth Market Denmarks betingede godkendelse af Optagelsen af Selskabets aktier til
handel. Da Udbuddet ikke er over EUR 8,0 mio., og da Nasdaq First North Growth Market ikke har status
af et reguleret marked, er der ikke krav om udarbejdelse af et prospekt.
Udbuddet og denne Virksomhedsbeskrivelse er underlagt dansk ret. Eventuelle tvister vedrørende
Udbuddet eller denne Virksomhedsbeskrivelse skal afgøres ved de danske domstole.
Virksomhedsbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til de gældende regler og krav, der fremgår af Nasdaq
First North Growth Market Rulebook af 1. september 2019 samt de bestemmelser i MAR og lov om
kapitalmarkeder, der gælder for udbud af omsættelige værdipapirer til offentligheden med en
markedsværdi på under EUR 8 mio. og optagelse af disse til handel på et ikke-reguleret marked.
Selskabets Certified Adviser er Norden CEF ApS, Gammel Strand 40, 2 sal, DK 1202 København K,
Danmark. Telefon +45 20 72 02 00, CVR-nummer 31933048.

Side 17 af 101

4 Beskrivelse af Copyright Agent
4.1 CEO Henrik Eggert har ordet
Det digitale billede er et aktiv som aldrig før – øjeblikkelig tilgængeligt på tværs af tidszoner, landegrænser
og markeder – på et internet, der aldrig holder lukket. Vi processer det 60.000 gange hurtigere end ord,
og derfor er det et helt essentielt element for flere af verdens største SoMe platforme som Facebook og
Instagram, i E-commerce, content marketing, social selling, nyheder og underholdning.
Hver dag bliver der delt over 3 mia. billeder på internettet2 i bl.a. newsfeeds, sociale medier, reklamer,
underholdning og meget mere. Og hver dag sker der et omfattende brud på ophavsretten, idet det
anslås, at 85 % af alle billederne bliver brugt uden korrekt licens3. Misbruget af digitale aktiver er så
enormt, at det ikke bare er umuligt for den enkelte ophavsperson at holde styr på sine egne aktiver, men
det har også alvorlige konsekvenser for bæredygtigheden af hele det kreative økosystem.
Ud af den virkelighed har Copyright Agents eksistensberettigelse formet sig. Vi nærer en dyb og
rodfæstet respekt for originalitet og for ophavsretten til det originale værk. Værker skabt af fotografer,
forfattere, kunstnere og andre kreative, der har modet og talentet til at inspirere og bevæge os andre. De
er selve grundstoffet i det kreative økosystem, som uden ordentlige og retfærdige vilkår har meget små
chancer for fortsat at leve af det, de brænder for.
I Copyright Agent har vi gjort det til vores kerneforretning at sikre ophavsretten på digitale aktiver på
tværs af landegrænser og tidszoner. Vores Intellectual Property Rights as a Service (IPRaaS) gør os, som
markedets eneste, i stand til at varetage hele værdikæden og levere en fuld-service løsning.
Med en Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark kan vi udvide vores
produktportefølje med Vandmærke-teknologi og videreudvikle vores SaaS-teknologi til både billed- og
tekstbeskyttelse, som giver os adgang til nye kundesegmenter og markeder. Vi forventer at se
resultaterne af indsatsen allerede i 2022, hvor vores ambition er at nå DKK 35-40 mio. i
bruttoomsætning. Endelig vil en Optagelse til handel cementere vores position som en troværdig og
robust samarbejdspartner hos de allerstørste rettighedshavere på verdensplan.
Vi håber, at du deler vores dybe og rodfæstede respekt for ophavsretten til det originale værk og til et
bæredygtigt kreativt økosystem fremadrettet.
God læselyst.
Med venlig hilsen

Henrik Eggert
CEO & founder

2
3

https://www.brandwatch.com/blog/amazing-social-media-statistics-and-facts/
https://www.digitalcameraworld.com/news/25-billion-online-images-stolen-every-day-in-2018
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4.1.1 Vision
Copyright Agent vil på globalt plan sikre alle originale digitale typer af indhold og være garant for et
retfærdigt og bæredygtigt økosystem for alle, der har viljen, talentet og passionen til at skabe og udgive
originalt indhold.

4.1.2 Mission
Copyright Agent er hér for at sikre, at det til enhver tid er umagen værd at bringe originalt arbejde til
verden:
●

Vi oplyser og uddanner omkring brugen af ophavsretsbeskyttet indhold.

●

Vi monitorerer, identificerer og fjerner brud på ophavsretten.

●

Vi sikrer korrekt kompensation til rettighedshaver.

4.1.3 Værdi for kunden
I Copyright Agent har vi gjort det til vores kerneforretning at levere en end-to-end løsning, der sikrer
ophavsretten på digitale aktiver på tværs af landegrænser og tidszoner. For vores kunder betyder det, at
de har ét kontaktpunkt til håndtering af deres digitale aktiver i form af billeder og tekster, som er
beskyttet af ophavsretten.
Da det i ordets forstand er aktiver, skal de håndteres og varetages som sådan. Internettet er et sårbart
sted for et digitalt aktiv i dag, da det let kan kopieres og genudgives uden korrekt licens, og det betyder,
at vores kunders aktiv mister værdi og skubbes ind i et parallelunivers af ulovlige kopier. Det
kompromitterer det etablerede økosystem for håndtering, salg og distribution af tekst og billeder. I sidste
ende falder det tilbage på ophavspersonen, som ikke modtager nogen form for betaling for brugen af det
arbejde, som er udført.
Med Selskabets løsning kan enhver ejer af ophavsretsligt beskyttet originalt indhold sikre sine digitale
aktiver imod uretmæssig brug fra andre virksomheder.

4.1.4 En sund forretning
I 2020 har Selskabet en bruttoomsætning på DKK 12,3 mio. trods en generel nedgang i markedet pga.
Covid-19. Et stigende behov for digital tilstedeværelse har bragt behovet for beskyttelse af
rettighedshaverne helt frem i lyset.
Selskabets anvendte regnskabspraksis medfører, at Selskabet alene indregner den andel af honoraret
for håndtering af sager om brud på ophavsretten (nettoomsætning), der tilfalder Selskabet og således
ikke den del, der udbetales til Selskabets kunder, som led i samarbejdet. Yderligere indregner selskabet
først omsætningen i takt med at der sker betaling.
På datoen for offentliggørelse af Virksomhedsbeskrivelsen har Selskabet 11 aktive globale kunder. I dag
er Copyright Agent markedsledende i Norden og har etableret fuld og lokaliseret operation i Danmark,
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Sverige, Norge, Finland, Tyskland og Storbritannien. Copyright Agent oplever stor tilfredshed fra
kunderne og har endnu ikke oplevet, at en kunde har opsagt et kontraktforhold.
Udsigterne for 2021 er lovende og Selskabet forventer således at øge bruttoomsætningen til DKK 20 23 mio. gennem udvidelse af kundeporteføljen, nye produkter og nye markeder. Som følge af et forøget
investeringsniveau, i forlængelse af optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark,
forventer Selskabet en EBITDA i niveauet DKK -(7-9) mio. for 2021 og DKK -(6-8) mio. i 2022, hvorefter
Selskabet forventer at blive EBITDA positiv i 2023 i niveauet DKK 0,5-1,0 mio. Figur 5 viser realiseret
brutto- og nettoomsætning for perioden 2019 og 2020 samt forventninger til perioden 2021-2023 med
indbygget guidance spænd.

Figur 5: Udvikling i brutto- og nettoomsætning 2019 - 2023

Figur 6: Udvikling i EBITDA 2019 - 2023

4.1.5 Stigende efterspørgsel på Copyright Agents service og produkter
På blot 4 år er Selskabet blevet markedsledende i Norden, og vi har desuden etableret os i Tyskland og
Storbritannien. Selskabet har en klart defineret Go-to-Market strategi (se punkt 4.6.1) om at følge de
globale kunder, som vi allerede arbejder med i vores aktive markeder, ind i nye markeder som er
prioriteret og udvalgt efter, hvor flest nuværende kunder har aktivitet, så vi med vores eksisterende
samarbejder kan bygge volumen i de nye markeder.
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Derfor forventer Selskabet, sammen med vores nuværende kunder, allerede i slutningen af 2021, at være
på vej ind i de baltiske lande, Polen, Belgien, Holland, Skotland, Spanien, Chile, Australien og New
Zealand.
Oversigt over eksisterende og kommende (med grå) markeder:

Figur 7: Oversigt over eksisterende og kommende markeder

4.1.6 Covid-19’s påvirkning på Copyright Agent
På trods af forretningens digitale natur, har Selskabet tydeligt kunne mærke konsekvenserne af
Covid-19’s påvirkning på markederne. Hele markeder lukker og åbner, oftest med kort varsel. Det giver
os naturligvis forsinkelser og udfordringer, sammenlignet med den normale forretningsgang, særligt i
sagsbehandlingen.
Hjemmearbejde har det været en udfordring for Selskabets samarbejdspartnere, som ikke alle har kunnet
tilgå de rette systemer fra en hjemmearbejdsplads med baggrund i manglende infrastruktur hos
partnerne, hvilket har medført langsommere godkendelsesprocesser og derved manglende omsætning.
Selskabet har selv arbejdet for at finde en god rytme, som har fungeret fint, selvom alle foretrækker at
møde på kontoret og nyde godt af dynamikken, energien og holdånden, som unægteligt er vanskeligere
at opretholde uden fælles fremmøde.
Konkret har tvangslukning af bestemte sektorer også forsinket Selskabets forretning. Selskabet kan
ligeledes se en stigning i antallet af sager, som Selskabet må lukke som følge af konkurser på tværs af
markederne.
Omvendt må Selskabet sige, at den øgede digitalisering overalt, som er intensiveret i forbindelse med
Covid-19, giver endnu mere fart på alle digitale berøringsflader.
Virksomheder, organisationer og andre professionelt organiserede aktører har alle kastet ekstra energi
ind i den digitale omstilling. Den udvikling øger helt automatisk behovet for vores service til
rettighedshavere og skabere af originalt indhold, så deres arbejde og aktiver fortsat kan publiceres på
internettet under ordnede forhold.
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4.1.7 Nasdaq First North Growth Market Denmark
Med en Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark kan Selskabet udvide dets
produktportefølje med Vandmærke-teknologi og videreudvikle vores SaaS-teknologi til både billed- og
tekstbeskyttelse, som giver os adgang til nye kundesegmenter og markeder.
Endelig vil Optagelse til handel cementere vores position som en troværdig og robust samarbejdspartner
hos de allerstørste rettighedshavere på verdensplan.

4.2 Udfordringer med ophavsrettigheder på internettet
I takt med internettets udvikling er mængden af billeder, der florerer online eksploderet voldsomt.
Tilgængeligheden af et billede eller en tekst er aldrig længere væk end en simpel søgning på Google.
Dette betyder, at fotografer, journalister og andre kreative skabere af originalt indhold må se sit materiale
blive brugt overalt i verden, uden at de har kontrol over licenser, betalinger og anvendelser.
For at forstå markedet skal man først forstå udviklingen på internettet4:
●

Siden internettets introduktion i 1991 er mere end 60 % af verdens befolkning aktive internetbrugere i
dag – 98 % af alle danskere over 12 år har adgang til internettet.

●

Der er globalt mere end 1,8 milliarder websites, og der registreres knap 350 millioner nye domæner
hvert kvartal.

●

Det estimeres, at E-commerce online har en værdi af mere end USD 4,2 trillioner på verdensplan.

●

Omkring 3 milliarder billeder bliver hver dag udgivet på internettet, 85 % heraf anslås at være uden
korrekt licens.

●

I størrelsen 5 milliarder daglige søgninger på Google er med til at generere størstedelen af de brud på
ophavsretten, som der sker online hver eneste dag.

Figur 8: Markedspotentiale (kilde: Copyright Agent)
4

https://www.statista.com/
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Når man har forholdt sig til omfanget af den daglige aktivitet på internettet, så skal man efterfølgende
forstå, at alt originalt indhold der skabes, som udgangspunkt altid tilhører ophavspersonen. Det kan ikke
anvendes uden en tilladelse eller en korrekt licens. Det princip er forankret i Bernerkonventionen5, som er
en international aftale på området for ophavsret. Aftalen er indgået i 1886 og senest revideret i 1971.
Danmark tiltrådte i 1903 Bernerkonventionen. Konventionen har gjort det muligt for ophavspersonen at
nyde ophavsretlig beskyttelse i andre lande end sit eget.

Grundpillerne i konventionen er:
●

Minimumsregler: beskyttelsestid, kopiering bestemmelser osv. er omfattet af et sæt minimumsregler,
som alle lande i konventionen har accepteret at følge.

●

Ingen formalitetskrav: intet land kan stille krav mod andre landes kunstnere/skabere af indhold for, at
de kan opnå beskyttelse i landet. M.a.o. kan man ikke stille krav om, at kunstneren/skaberen skal
registreres i landet, eller at ©-tegnet skal bruges. Begge krav betød, at USA blev nødt til at lave sin
lovgivning om, da det endeligt tiltrådte Bernerkonventionen.

●

National behandling: de tiltrådte lande skal behandle andre landes kunstnere/skabere mindst lige så
godt, som de behandler deres egne. Der er altså tale om, at der ikke må diskrimineres mod
udenlandske kunstnere/skabere.

●

Territorialprincippet: siger, at det enkelte land ikke kan bestemme ophavsretsloven i andet end sit
eget territorium. Krænkelser af en dansk kunstner/skaber i Sverige kan således aldrig reguleres i
dansk lov, men alene i svensk ditto.

●

Aftalen er tiltrådt af 177 medlemslande fra hele verden6.

4.2.1 Copyright Agents baggrundshistorie
Idéen til Copyright Agent opstod i 2015 i en dialog med en gruppe fotografer om brugen af billeder på
internettet. Til trods for at flere fotograferne ikke havde deres fotoarkiv tilgængeligt online længere, blev
deres billeder stadig brugt rigtigt mange forskellige steder. Ikke fordi de var blevet solgt gennem de
etablerede kanaler, men fordi de var kopieret og genudgivet uden licens.
Muligheden for ikke-licenseret brug opstår helt automatisk efter et billede er retmæssigt købt og
udgivet/publiceret af en given kunde. Når kunden publicerer billedet, sker det nemlig uden nogen form
for vandmærke, som er den form for pseudo-beskyttelse af billeder, man bl.a. kender fra Getty Images
og andre billedbureauers websider.
Det ‘rene’ og korrekt publicerede billede bliver herefter automatisk indekseret af alle de store
søgemaskiner, herunder eksempelvis Google, og er herefter let at få frem i en søgning. Ansatte i
virksomheder, organisationer, partier, foreninger mv. bruger internettet til research og inspiration, når de
selv skal udgive indhold, skabe historier, bygge websider og sprede budskaber. I den forbindelse
kopieres det oprindeligt lovlige billede over i en ny kontekst og bliver på den måde til en ulovlig kopi,

5
6

https://www.retsinformation.dk/eli/ltc/1981/112
Listen ses her: https://wipolex.wipo.int/en/treaties/ShowResults?search_what=B&bo_id=7
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hvortil der ikke er indkøbt korrekt og lovlig licens. På nuværende tidspunkt bliver der tale om et brud på
ophavsretten og en udgivelse af andres arbejde uden honorering.
De ulovlige kopier bliver efterfølgende også indekseret på internettets søgemaskiner og bidrager til den
næste bølge af flere ulovlige kopierer på internettet. Der skal ikke meget fantasi til at forestille sig, hvor
omfangsrigt den ulovlige kopiering kan blive. Eller for den sags skyld, hvor svært det er for den enkelte at
danne sig et overblik over omfanget af kopier.
Det er med udgangspunkt i denne problemstilling, at Copyright Agent blev etableret i 2016. Siden 2016
har Copyright Agents primære fokus været på billeder, men i Q1 2021 lancerede Copyright Agent for
første gang et produkt til monitorering af kommercielle tekster på E-commerce websites.

Figur 9: Principtegning for Selskabets IPRaaS service
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4.2.2 Markedet for Copyright Agent
Copyright Agents marked er immaterielle aktiver. Historisk set har selskaber traditionelt opbygget værdi
igennem en øget mængde af fysiske aktiver. I takt med særligt internettets udbredelse har de
immaterielle aktiver i de fleste selskaber udviklet sig til at udgøre langt størstedelen af selskabernes
samlede værdi.
I dag udgøres 90 % af S&P 500 selskabernes samlede markedsværdi af immaterielle aktiver værende,
patenter, varemærker og rettigheder. Af selv samme grund er vigtigheden af at sikre rettigheder
konstant stigende og samtidig en større og mere kompliceret opgave end nogensinde før.

Figur 10: Opdeling af markedsværdi

4.2.3 Konkurrencesituationen
Fordi Copyright Agent arbejder som en global full-service løsning for ejere af digitale aktiver i alle
størrelser, er konkurrencesituationen opdelt på flere markeder. Copyright Agent er udbyder af flere
produkter og services, som alle har konkurrenter inden for deres specifikke område.
På Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er Copyright Agent det eneste selskab på markedet, der tilbyder den
samlede full-service løsning.
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Figur 11: Selskabet i forhold til markedssegmenter

4.2.3.1 Kopisikring af billeder
Dette område er Copyright Agents nuværende kerneforretning, og også hér ser man de største
konkurrenter til Copyright Agent på nuværende tidspunkt. Dette område omfatter den del af produktet,
der behandler kundernes billeder og derefter monitorerer brugen på tværs af internettet. På overfladen
er mange af aktørerne ens, men de teknologier, forretningsmodeller og generelle tilgange, der benyttes,
er meget forskellige.
Pixsy: Pixsy er en global spiller og må betragtes som den største konkurrent på SaaS-markedet. Pixsy
tilbyder sit self-service produkt på 35 markeder, men i mange lande uden sagshåndteringen, som de, i
de lande de tilbyder det, har outsourcet til eksterne advokatfirmaer.
PicRights: PicRights er den største konkurrent på markedet for Enterprise-kunder, hvor de har flere
aftaler med globale kunder og dermed også agerer i mere end 23 markeder. Deres kundeliste inkluderer
Reuters, AP, AFP og PA images, som alle må betegnes som værende globale kunder. De har bl.a. et
partnerskab med Imatag og bruger deres teknologi.
RYDE: RYDE er det nye navn på det tidligere Kodak-ejede KodakOne. De er baseret i Tyskland og
specialiserer sig i post-licensering af billeder, dvs. at de sælger retten til at bruge billedet til modparten,
efter de har identificeret et licensbrud.
CopyTrack: En ”spiller” i lidt mindre skala end Pixsy, men med in-house sagsbehandling og en gratis
løsning til deres brugere, som alle er i SaaS-segmentet. De har hovedsæde i Berlin, men er en af de få,
større aktører, der har en tilstedeværelse på det kinesiske og japanske marked. Ligesom RYDE, er
post-licensering en stor del af deres forretningsmodel.
Imatag: Markedslederen inden for usynlig vandmærkning af billeder. Franske Imatag arbejder sammen
med både billedbureauer og enkelte af Copyright Agents konkurrenter på verdensplan. De har en
velprøvet teknologi til vandmærkning af billeder, men de kombinerer den med deres proprietære
søgeteknologi, som med internettets eksponentielle vækst taget i betragtning er en stor hæmsko for
deres effektivitet. Af samme grund kan deres løsning formentlig ikke synes at være det rigtige valg
angående identificering af potentielle brud på ophavsretten.
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4.2.3.2 Kopisikring af tekst
Markedet for ophavsretsbeskyttelse af tekst på nettet er enormt og potentielt større end markedet for
billeder. E-commerce-markedet forventes at vokse med gennemsnitligt 10,5 % de næste 4 år7, og det er
bare én af de kanaler, Copyright Agent ser potentiale i. E-commerce-markedet er Copyright Agents
øverste prioritet i forhold til at beskytte originalt tekst indhold i produktudviklingsøjemed.
Copyright Agent har identificeret følgende konkurrenter på markedet for ophavsretsbeskyttelse af tekst
på nettet:
Ulovligkopiering.dk: En dansk virksomhed fokuseret på det danske marked. Virksomhedens tilbud er
meget lig Copyright Agents basisprodukt, bortset fra sagsbehandlingen, som er meget håndholdt og i
brugerens ”egen vold”. Servicen er både baseret på succes-gebyrer og abonnement.
Copyfighter: Copyfighter er en ny virksomhed, der specialiserer sig i at hjælpe virksomheder med at
identificere ulovlige kopier af ophavsbeskyttede journalistiske tekster. Virksomheden har et samarbejde
med teknologipartneren Ankiro, som udfører de tekniske dele af arbejdet med indholdet.

Figur 12: Selskabet og konkurrenterne

Generelt er det Copyright Agents erfaring og indtryk, at alle Copyright Agents kunder ønsker én samlet
indgang til hele løsningen, sådan som Copyright Agent tilbyder. Det er generelt problematisk at
sammensætte og samarbejde med flere forskellige aktører, som alle har forskellige incitamentsstrukturer
og betalingsmodeller.
Det er Copyright Agents klare overbevisning, at en full-service model med ét kontaktpunkt til håndtering
af flere forskellige digitale aktiver på tværs af mange lokaliserede markeder er og bliver den vindende
løsning.

7

https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/
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Figur 13: Markedsoversigt

4.3 Beskrivelse af Copyright Agents teknologi og løsning
4.3.1 Produktfilosofi
Vores Go-to-Market strategi (beskrevet i punkt 4.6.1) består i at entrere gennem billedbureauer, der
allerede opererer på de enkelte markeder. Derefter etablerer Copyright Agent samarbejder med
”Multipliers” i markedet, som eksempelvis interesseorganisationer og fagforeninger, hvilket i sidste ende
giver Copyright Agent mulighed for at tilbyde Copyright Agents produkter til individuelle indholdsskabere
i markedet.
Selskabet arbejder med den samme tilgang i produktudviklingen, hvor Selskabet først frigiver produkter
og features til Enterprise-kunder, efter tæt dialog omkring disses behov og en minutiøs kortlægning af
deres adfærd i og omkring produktet. Når Selskabet kan se, at produkterne lever op til forventningerne
på dette niveau, kan Selskabet principielt brede dem ud til dets mindre kunder, med forbehold for
justeringer.

4.3.2 Teknologisk tilgang
Hos Copyright Agent bygges løsningerne op omkring en evolutionær arkitektur, hvilket betyder, at
ændringer kan foretages lettere, billigere og hurtigere end ved brug af en traditionel arkitektur.
En evolutionær arkitektur bygger på, at det historisk har været vanskeligt at forudse fremtiden og dyrt at
tilpasse eksisterende systemer til nye behov. For at gøre op med den problemstilling er en evolutionær
arkitektur designet ud fra at omfavne det ukendte med princippet om, at det skal være simpelt at
foretage ændringer, og at ændringer skal ske trinvist. Karakteristika ved en evolutionær arkitektur er
f.eks. høj modularitet og separation, hvilket kan ses ved, at arkitekturen ofte bygger oven på andre
arkitekturer, som mikroservice arkitekturen og en eventdrevet arkitektur. Der er flere forudsætninger for
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en evolutionær arkitektur, som Copyright Agent anser for at være bedst praksis for at kunne levere
højtydende, skalerbar og robust software.
Forudsætninger for en evolutionær arkitektur:
●
●
●
●

Høje krav til automatisering (Continuous Integration/Continuous Deployment)
Robust og skalerbar infrastruktur (cloud)
Håndtering af store mængder data
Modularitet og separation af services

4.3.3 Copyright Agents produktudvikling
Copyright Agent er altid i tæt dialog med kunderne, og Copyright Agent går langt for at identificere deres
behov og lytte til deres ønsker, så Copyright Agent kan skabe værdi for dem med mindst mulig indsats
fra deres side. Copyright Agent arbejder med et ‘Continuous Discovery’ tankesæt, som i al sin enkelhed
går ud på at få værdifulde indsigter gennem interviews og foretagelse af ”eksperimenter”, inden
Copyright Agent påbegynder udviklingen med henblik på at generere resultater og data, der skaber
værdi for både kunderne og Copyright Agent.
Også internt går Copyright Agent langt for at inkludere alle i organisationen som led i produktudviklingen.
Uanset om man arbejder med kundekontakt, dataanalyse, sagshåndtering osv., er indsigterne vigtige for
at forme det bedste produkt, for det er den overordnede indsigt, der er vigtig.
Copyright Agent har implementeret processer og arbejdsgange, der sikrer, at alle idéer, indsigter,
problemer og spørgsmål, Copyright Agent får fra ”alle ender og kanter” af virksomheden, bliver
behandlet i Copyright Agents produktudviklingsafdeling. Såfremt det vurderes, at der skal handles på det
givne input, sættes en proces i gang med at definere en løsning - (der optimalt set bør løse andre
problemer også) -, hvorefter det prioriteres i produktionen.
Den overordnede regel er, at brugerne af systemet - kunder, modparter, ansatte - oftest ikke ved, hvad
de vil have. Det fortæller indsigten, som Copyright Agent har til gengæld.

4.3.4 Product-roadmap
Selskabet arbejder med en product-roadmap, defineret som horisonter, hvor hver horisont i bund og
grund er et nyt kalenderår. Horisont er således indeværende år 2021:
●

Horisont 1: Vedligeholdelse og optimering

Copyright Agents product-roadmap afspejler den fase, Selskabet lige nu befinder sig i. I Horisont 1,
Copyright Agents kerneforretning, ligger Copyright Agents eksisterende produkt til Enterprise-kunderne
(billedbureauer) lige nu i en konsolideringsfase, hvor Copyright Agent arbejder på at øge
automatiseringen, optimere kodebasen og forbedre brugeroplevelsen af det, som overordnet set er et
velfungerende og gennemprøvet produkt.
●

Horisont 2: Nye produktlanceringer

Opkøbet af tekst-beskyttelsesværktøjet Who Copied Me i 2020 gør, at Copyright Agents
produktportefølje står foran en mængde forandringer. Copyright Agent ser et stort potentiale i markedet
for beskyttelse af ophavsret på tekst, hvilket giver Copyright Agent en oplagt mulighed for at tilbyde en
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samlet "Protection Suite", der favner beskyttelse af både tekst og billeder. Således planlægger Copyright
Agent lancering af et SaaS-produkt i Q3 2021, der gør det muligt for alle ejere af originalt indhold at
registrere sig og benytte Copyright Agents produkt.
Med lanceringen af SaaS-løsningen, kommer Copyright Agent til at kunne tilbyde en komplet service til
distribution, monitorering og beskyttelse af originalt indhold, i første omgang billeder. Copyright Agent
kan allerede nu monitorere og beskytte med Copyright Agents nuværende services.
Distributionsservicen bliver først en realitet med lanceringen af SaaS-produktet, da Copyright Agents
Enterprise-kunder endnu ikke har et behov for dette. Copyright Agents distributionsservice giver
Copyright Agents brugere mulighed for at dele deres billeder med deres egne kunder i et kontrollérbart
setup. Dette omfatter, at de billeder, der distribueres, får tilføjet Copyright Agents eget usynlige
Vandmærke.
Denne teknologi lægger kontraktuelle data ind i selve billedet og giver dermed Copyright Agent og
Selskabets brugere en enorm indsigt i, hvem der har ret til at benytte billedet og under hvilke
forudsætninger. Hvis Copyright Agent efterfølgende finder billedet i brug på en destination, der ikke er
registreret hos Copyright Agents kunde, kan Copyright Agent sætte processen i gang med at oplyse
modparten om situationen og efterfølgende sikre, at korrekt kompensation for den uretmæssige brug
sendes tilbage til ophavspersonen.

Figur 14: Roadmap for Selskabet

4.4 Forretningsmodel
Det har fra starten været vigtigt at have en simpel og enkel forretningsmodel, som er let at forstå.
Copyright Agent tilbyder kunderne en service, som beskytter deres immaterielle rettigheder på tværs af
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et globalt internet. Med Selskabets teknologi kan kundernes digitale aktiver sikres, og der kan med
Selskabets teknologi leveres fuld transparens over, hvor kundens aktiver befinder sig, samt vise hvor der
foreligger mulige brud på ophavsretten. Selskabet sørger i en full-service model for at sikre
kompensation for uretmæssig brug af kundernes digitale aktiver. Derfor er alle Copyright Agents
nuværende kunder og kontrakter derfor bygget op omkring en model, hvor der udbetales kommission til
kunden. Praksis opgøres og afregnes løbende hver måned ifølge en kontraktuelt aftalt kommission til
kunderne efter, at Selskabet har modtaget indbetalinger fra de modparter, som har anvendt kundens
materiale i strid med gældende lovgivning. En sag, hvor der indhentes kompensation, som følge at et
brud på ophavsretten for eksempelvis et billede, følger en fast struktur og bygger på listeprisen for, hvad
billedet ville koste, hvis licensen blev erhvervet korrekt. I tillæg til listeprisen kommer godtgørelse og
markedsforstyrrelse, som samlet udgør den lovmæssigt funderede opgørelse for et brud på
ophavsretten.
Det betyder også, at det for Copyright Agents Enterprise-kunder, som har meget store mængder data, er
et samarbejde uden nogle omkostninger, som skal betales løbende for at have adgang til Copyright
Agents full-service løsning. I princippet er der tale om et samarbejde, hvor Copyright Agent hver måned
sender Copyright Agents kunder betalinger, som de i teorien ikke vidste, at de havde ret til. Dette da det
er kommission udbetalt fra kompensation fra sager omhandlende brud på ophavsretten – som
Selskabets kunder ikke kendte til, før Copyright Agent leverer transparens og overblikket til dem.
Det er generelt et ukompliceret forhold at sikre immaterielle rettigheder, da der foreligger præcis
dokumentation både for den enkelte overtrædelse af ophavsretten samt rettighederne, der knytter til de
konkrete sager. Ligeledes er lovgivningen meget klar og utvetydig på området.
I forbindelse med Copyright Agents lancering af SaaS produkterne som er målrettet nye kunder, som ikke
er Enterprise-kunder, vil Copyright Agent samtidig introducere en abonnementsbetaling for at give disse
nye kunder adgang til Copyright Agents teknologi. Fordelen for de nye mindre kunder er, at de mod
abonnementsbetaling får adgang til en teknologi, der kan sikre deres digitale aktiver på tværs af
Internettet. Den logik er afstemt med markedsstandarderne, konkurrencesituationen og det faktum, at de
mindre kunder også har en mindre volumen. Derfor introducerer Copyright Agent en blandet forretningsog servicemodel for dette segment.

4.4.1 Copyright Agents rolle i værdikæden
I takt med internettets udvikling er mængden samt tilgængeligheden af et billede eller en tekst aldrig
længere væk end en simpel søgning på f.eks. Google. Dette betyder, at fotografer, journalister og
generelt skabere af unikt indhold må se deres materiale blive anvendt overalt i verden uden at have
kontrol over licenser, betalinger og anvendelser. Her kan Copyright Agent skabe konkret værdi.
Copyright Agent skaber konkret værdi med følgende:
●

Monitorering og sikring af digitale aktiver og rettigheder

●

Et kontaktpunkt mellem Selskabet og kunden

●

Retmæssig kompensation for ikke-licenseret brug af ophavsretsbeskyttet materiale

●

Nedtagning af aktiver som bryder ophavsretten; billeder og tekster

●

Post licensering af billeder
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4.4.2 Glo-cal forretningsmodel
En af de vigtigste dele i Copyright Agents forretning er Copyright Agents Glo-cal model, som er ganske
unik for branchen. Modellen gør Copyright Agent i stand til at levere en lokaliseret end-to-end service i
et hvilket som helst marked med en simpel og yderst skalérbar ”plug and play” løsning.
Alle kunder og markeder serviceres ud fra hovedsædet i København, hvor der er etableret et fuldt lokalt
setup med ansatte af forskellig nationalitet, der er ansat i forhold til de markeder, Copyright Agent er
aktive på. Således foregår al kommunikation til markedet på lokalt sprog, og alle fremgangsmåder følger
national lovgivning og regulativer. Ligesom sammensætning af krav og kompensation foregår i
overensstemmelse med gældende markedsretningslinjer. Der kræves derfor ingen fysisk tilstedeværelse
i eksterne markeder og dermed ingen etablerings- eller driftsomkostninger af lokale kontorer.
Ved at have sagshåndteringen in-house er det Copyright Agents erfaring, at Copyright Agent kan
afholde en højere betalingsrate end Copyright Agents konkurrenter på markedet. Dette samtidig med at
Copyright Agent sikrer kontrollen over sagerne og dermed kan høste al viden, erfaring og information fra
de enkelte modparter og markeder.
Strategien har først og fremmest været at etablere og dygtiggøre Copyright Agent på det skandinaviske
marked for derefter at bevæge sig ned gennem Nord- og Vesteuropa og tilgå et marked ad gangen
enten via nye eller med eksisterende kunder. Da Copyright Agent har haft succes med at indgå
kontrakter med større globale kunder, der allerede er aktive i markeder, som Copyright Agent ønsker at
etablere Selskabets service i, har det givet Copyright Agent muligheden for at skalere hurtigere op på
nye markeder, end Copyright Agent hidtil har gjort. Hér har Copyright Agent mulighed for at træde
direkte ind i et marked i samarbejde med en kunde, hvormed Copyright Agent undgår ressourcetræk og
omkostninger til opsøgende salgsarbejde. Kontrakterne, som indgås med kunderne, er løbende
kontrakter med eksklusivitet i aftalte markeder, typisk med 24 måneders uopsigelighed, hvilket giver den
fornødne tid til at etablere samarbejdet. Selskabet har en portefølje af kunder og vurderer ikke, at der er
afhængighed af enkelte kunder.
Kundekontakt etableres via stærke netværksrelationer og eksisterende kunder samt direkte opsøgende
salgsarbejde.

4.4.3 Prismodel
Simplificeret tilbyder Copyright Agent tre produkttyper; SaaS, Multiplier og Enterprise. Produkterne er
målrettet Copyright Agents forskellige kundesegmenter, hvor 90 % af kunderne ligger i
enterprise-segmentet i dag. Med udrulningen af SaaS og Multiplier produkterne forventes denne
sammensætning at ændre sig de kommende år til en mere jævn fordeling på tværs af produkttyperne.
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Simplificeret
produktoverblik

SaaS

Multiplier

Enterprise

Betaling for brug
(abonnement)

Ja

Ja

Nej

Nej - "No cure, No pay"

Nej - "No cure, No pay"

Nej - "No cure, No pay"

Uploads

Begrænset

Ubegrænset

Ubegrænset + FTP/API
integration

Søgning efter sager online

Begrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Kunder

Begrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

✔

✔

✔

Domænemonitorering

Begrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Antal sager

Begrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Begrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Dedikeret sagsbehandler

✔

✔

✔

Databerigelse

✔

✔

✔

Begrænset

Ubegrænset

Ubegrænset

Betaling for sagsbehandling
Billedprodukt

Vandmærke-integration
Tekstprodukt

Sagsbehandling
Sager
Kontaktinfo på modpart

Support

Figur 15: Prismodel for Selskabet

4.5

Kunde- og markedssegmenter

Billedbureauer
Siden den digitale udvikling for alvor tog fart og pressede printmedierne mere og mere over i online
udgivelser, er måden at anvende og efterspørge billeder på også ændret markant. Hvert marked har
stadig lokale billedbureauer, der kan levere lokalt og internationalt indhold, men disse er under et
konstant pres fra de store internationale bureauer. Nichebureauer med et smalt udvalg og få billeder er
et sjældent syn i branchen i dag.
Billedbureauerne anno 2021 skal kunne servicere sine kunder på langt flere parametre, end man har set
hidtil i branchen, og de skal have et udvalg af billeder, der kan tilfredsstille medierne på både det lokale
og internationale område. Man skal ligeledes levere en platform, hvor slutbrugeren kan betjene sig selv,
der skal være et stort udvalg af forskellige typer indhold og vigtigst af alt en lav pris pr. enhed.
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De fleste billedbureauer arbejder med såkaldte ”all-you-can-eat” aftaler, hvor slutkunden får adgang til
en stor mængde billeder og kan bruge ubegrænset af disse, for ét fast beløb pr. måned. Dette kommer i
sidste ende slutkunden til gode, hvorimod presset på fotograferne stiger, da de ender med den mindste
andel af betalingerne samtidig med, at fotografernes domæne også er i stigende konkurrence med alle,
der ejer en smartphone og potentielt kan levere billeder til medierne.
Det ser Copyright Agent udfolde sig i nye typer af billedbureauer, som eksempelvis Byrd og IndieFrame
der læner sig ind i filosofien om, at alle er en fotograf i dag, og at alle - via en app på mobilen øjeblikkeligt kan bidrage med billeder og videosekvenser fra brændpunkter og andre væsentlige
begivenheder. Det er billedbureauer, som nærmest øjeblikkeligt kan levere indhold til nyhedstjenesterne
direkte fra hele verden.
Disse nye typer af billedbureauer samt et tiltagende prisdyk på markedet, grundet det enorme udbud af
billeder (samt publicering uden licens og dermed betaling), har medført, at de fleste billedbureauer og
fotografer i dag har et stort behov for andre indtægtskilder. Hér har det vist sig, at en IPRaaS, som den
Copyright Agent leverer, er blevet en vigtig og væsentlig komponent for alle, der driver et billedbureau
eller generelt producerer originalt indhold.

Markedssegmenter
Copyright Agent er i dag fuldt operationelle i Danmark, Sverige, Norge, Finland, Tyskland og
Storbritannien. For alle markeder er der etableret et fuldt lokalt setup, hvor al kommunikation i markedet
foregår på lokalt sprog, og alle fremgangsmåder følger national lovgivning og regulativer. Ligesom
opgørelse af krav/kompensation foregår i overensstemmelse med gældende markedsretningslinjer.
Udover de eksisterende markeder er Copyright Agent på vej ind i de baltiske lande, Polen, Belgien,
Holland, Skotland, Spanien, Chile, Australien og New Zealand. Alle disse markeder entreres i samarbejde
med større globale kunder.
Eksisterende og aktive kunder i Copyright Agent porteføljen er Ritzau Scanpix (DK) - TT Nyhetsbyrån
(SE) - Johnér (SE) - Bildbyrån (SE) - NTB (NO) - STT Lehtikuva (FI) - Avalon Ltd (UK) - Imago
sportfotodienst GmbH (DE) - Visions Picture & Photography (NL) - Scapix Baltics (Baltics) – Imago
stock&people GmbH (DE).
I forhandlings- og testfasen har Copyright Agent lige nu flere helt nye internationale kunder, som vil gøre
det muligt at åbne markeder op, som Copyright Agent ikke er aktive på i dag.
De potentielt nye kunder, som ligger i forhandlingsfasen, har været igennem en 3 måneders testfase og
forhandler nu på et kontraktudkast fra Copyright Agent. Ligesom kunder i testfasen har afleveret
materiale for at få vurderet deres potentiale. Historisk er 90 % af de potentielle kunder, der har testet
Copyright Agent, blevet faste kunder (11 eksisterende) eller er i kontraktforhandling (4 helt nye
kontrakter er i forhandling pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen) med Selskabet.
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4.5.1

Testimonials

NTB Norway, Picture Agency
”Legal expertise, flexibility and understanding our business
as image agency, combined with the ability to operate each
market in local languages, was key in choosing Copyright
Agent.”
Joakim Nilsson, Picture Agency Manager

Ritzau Scanpix Denmark, Picture Agency

"Copyright Agent has radically elevated and strengthened
our fight against copyright infringements to an efficient and
professional level."
Brian Kris Kjær Nielsen, Managing Director

TT Nyhetsbyrån Sweden, Picture Agency

"We are very satisfied with our cooperation with Copyright
Agent. They are strong at understanding our feedback and
good at handling the case management directly with the
counterparts in a balanced and professional matter.”
Tobias Röstlund, Head of Picture Agency

Avalon Licensing Ltd., Storbritannien, Picture Agency

"Copyright Agent's advanced search technology combined
with a helpful and professional legal team, has made the
previously tedious and time-consuming process of dealing
with copyright infringement, a simple and profitable
exercise for our company".
Lee Dalton, Head of Sales
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Scanpix Baltics, Picture Agency

"For us Copyright Agent came recommended from another
agency as a very good and perfect partner, because they
also understand and can help solve problems for small(er)
image provider(s) and also market(s) characteristics".
Art Soonets, Head of Picture Agency

4.6 Vækstplan perioden 2021-2023
4.6.1 Go-to-Market strategi
Copyright Agent arbejder med forskellige Go-to-Market strategier og muligheder. Helt grundlæggende
fokuseres der på at etablere Selskabet i en række nye europæiske markeder i samarbejde med
eksisterende Enterprise-kunder. Selskabet har fordel af, at de nuværende Enterprise-kunder har ønske
om at udvide samarbejdet til flere nye territorier på tværs af Europa. Fordelen ved dette er, at Selskabet
på den måde kan åbne et nyt lokalt marked med en eller flere af Selskabets eksisterende kunder. Og
efter etablering i markedet, med lav risiko, kan Selskabet hente kunder i det lokale marked og samtidigt
tilbyde disse lokale kunder, at Selskabet kan servicere dem i alle de øvrige territorier, hvor Selskabet har
etableret sig. Det giver en push/pull effekt på såvel markeds- som kundeniveau, og tilgangen giver stor
styrke og lille økonomisk risiko og stærk konkurrencefordel målt op imod lokale aktører i de enkelte
markeder.
Ligeledes er Selskabets teknologiske løsning bygget, skaleret og håndterer allerede de største aktører i
markedet med de største mængder af digitale aktiver.
At have Selskabets løsning og samarbejde etableret hos de eksisterende Enterprise-kunder giver
Selskabet muligheden for at åbne op for mindre og nye kundetyper og segmenter ved at lave begrænset
tilpasning og udvikling på den allerede eksisterende og velfungerende løsning. Det sker med en lav risiko
i produktudviklingen, men åbner op for store muligheder med nye kundetyper, segmenter og flere
forskellige slags digitale aktiver (billeder og tekster), så Selskabet ultimativt kan servicere såvel den
individuelle producent af originalt indhold, eksempelvis en fotograf, de eksisterende Enterprise-kunder
og alle segmenter derimellem.
Målet for Selskabet er i sidste ende at servicere flest mulige kundetyper og segmenter på tværs af flest
mulige markeder i en komplet end-to-end løsning, hvor Selskabet sammen med kunderne kan sikre
retfærdighed, tryghed og ordentlighed omkring ophavsretten og brugen af originalt materiale på et
globalt internet.

Nye kunder
●

●

Ved brug af eksisterende stærke netværksrelationer i en ellers forholdsvis konservativ og lukket
branche, har Copyright Agent muligheden for at tiltrække nye kunder i markeder, Copyright
Agent ellers ikke er operationelle i.
Lokale konsulenter, som har været eller fortsat er aktive i branchen, benyttes i udvalgte
markeder, hvor der er behov for lokalt kendskab eller netværk.
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●

Direkte opsøgende salgsarbejde mod nye kunder uden forudgående relation. Dette primært for at
plante tanker om værdien ved et samarbejde med Copyright Agent og markedsføre Copyright
Agents services til så mange som muligt.

Eksisterende kunder
●

Copyright Agent benytter eksisterende kunder som ambassadører. Anbefalinger fra disse
eksisterende kunder til deres samarbejdspartnere gør, at Copyright Agent kan komme i kontakt
med potentielle nye kunder, som på denne måde allerede har fået valideret værdien af et
samarbejde med Copyright Agent.

Lokale konsulenter
●

Copyright Agent indgår løbende samarbejdsaftaler med lokale selvstændige konsulenter, som
har været eller fortsat er aktive i mediebranchen, i udvalgte markeder hvor der er behov for lokalt
kendskab eller netværk for at etablere forbindelse til specifikke kunder, som kan initieres af den
lokale konsulent. Konsulenterne fakturerer deres arbejde til Selskabet efter medgået tid, som er
forhåndsgodkendt af Selskabet.

Internationale kunder
●

Med en øget tilgang af internationale kunder, der allerede er operationelle i forskellige markeder
globalt, kan Copyright Agent uden større risiko og omkostninger entrére disse markeder med
kunden og drage nytte af kundens eksisterende tilstedeværelse uden at skulle starte et marked
op fra bunden med opsøgende salgsarbejde. Dermed er skalering, med Glo-cal modellen,
væsentligt lettere og mindre risikofyldt.

Nye produkter
●

Udvikling og optimering af nye eller eksisterende produkter er altid baseret på basis af et behov i
et marked eller et kundesegment og er afgørende for fastholdelse af kunder i et marked, men
også for at etablere nye kunder i nye markeder.
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4.7 Copyright Agent, ESG og FN’s verdensmål (SDG)
Copyright Agents arbejde med bæredygtighed i form af miljøforhold (E), sociale forhold (S) og
governance (G) er en integreret del af virksomhedens vision og grundlag. Selskabet vil i de kommende år
arbejde målrettet på at bæredygtighed og samfundsansvar går hånd i hånd med virksomhedens strategi,
produkter, ydelser og drift.
Copyright Agents produkt og teknologi er et konkret bidrag til øget retfærdighed for kreative mennesker
- og virksomheder – gennem sikring og opretholdelse af ophavsrettigheder, der sikrer et bæredygtigt
kreativt økosystem.

4.7.1

FN’s verdensmål nr. 8

Copyright Agent sikrer rimelige og retfærdige vilkår for de mange mennesker, som
lever og ånder for at skabe originalt indhold. Selskabet bidrager aktivt til at
understøtte et bæredygtigt økosystem for alle, som skaber originalt indhold samt
opretholder ordentlige vilkår og retfærdige økonomiske rammer.

4.7.2 FN’s verdensmål nr. 9
Copyright Agents teknologi skaber gennemsigtighed og overblik og driver
innovation frem i hele det kreative økosystem og bidrager aktivt til at udvikle og
drive forandring i takt med en global digital omstilling.
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5 Organisation
Selskabet er organiseret omkring ansvarlige ledere, som varetager kompetenceområder, defineret
nedenfor i overskrifter. Under de enkelte ledere sidder en eller flere fuldtidsansatte, ligesom der i
eksempelvis Technology-afdelingen også arbejdes intensivt med både konsulenter og remote teams for
at sikre de rette kompetencer og den fornødne kapacitet til Selskabets aktiviteter og planer.

Figur 16: Organisationsdiagram

Selskabet beskæftiger i dag 22 ansatte (13 fuldtidsansatte og 9 deltidsansatte) på kontoret i København
og forventer 1 år efter Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark at beskæftige
43 ansatte, hvoraf størstedelen af de nye ansatte vil placere sig i afdelingerne for Technology og Client
service.
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5.1

Direktion og nøglemedarbejdere

5.1.1 Direktion
Henrik Eggert, Chief Executive Officer (CEO).
Henrik er uddannet hos A.P. Møller som ingeniør og har
efterfølgende læst en MBA hos Henley Business School. Efter
en længere periode som managementkonsulent etablerede
Henrik digitalbureauet Geist, som han udviklede og drev frem
til 2011, hvor han solgte bureauet til McCann Worldgroup.
Henrik har siddet i innovationsboardet hos Aller Media og i
bestyrelsen hos et IT- selskab med hovedsæde i Vilnius.
https://www.linkedin.com/in/henrikeggert/

5.1.2 Nøglemedarbejdere

Kasper Jørgensen, Chief Commercial Officer (CCO).
Kasper har 21 års erfaring fra salg, marketing, digital strategi
og management hos Aller Media, hvoraf 3,5 år af disse var i
ledelsen. Kasper var senest direktør for Aller Medias
billedbureau All Over Press Danmark og har indgående
kendskab til branchen, rettighedsproblematikkerne,
distribution, salg og marketing i billedbureaubranchen. Kasper
er uddannet på Niels Brock.
https://www.linkedin.com/in/kasperj%C3%B8rgensen1976/
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Niels Hanberg, Chief Technology Officer (CTO).
Niels har +10 års erfaring som udvikler og har inden sin
ansættelse i Copyright Agent, som CTO, siddet som Senior
Software Developer og teknisk projektleder i selskaber som
Telenor, CubeIT, Hopper med flere. Niels har en BEng i
informationsteknologi fra DTU.
https://www.linkedin.com/in/nielshanberg/

Thomas Bjerring, Chief Product Officer (CPO).
Før Copyright Agent brugte Thomas 7 år som co-founder og
CPO i fintech virksomheden ERNIT. Her modtog Thomas og
ERNIT teamet flere priser for deres arbejde med at lære børn
om penge. Tidligere har Thomas været Creative Technologist
og Digital Projektleder i flere internationale reklamebureauer.
Thomas er uddannet HHX på Esbjerg Handelsskole og har
siden læst Multimedia Design and Business på De Vinci, FR.
https://www.linkedin.com/in/thomasbjerring/

Poul Broeng Oddershede. interim CFO og
bestyrelsesmedlem.
Poul er serieiværksætter med særligt virksomheder med
globalt potentiale. Poul har en baggrund, der spænder vidt
inden for en lang række forskellige kompetencer inden for jura,
finance, ejendomsinvestor og governance samt skabelse af
profitabel vækst på tværs af markeder. Poul har også ledt
virksomheder fra early stage hele vejen til en IPO. Poul har stor
erfaring med at ekspandere til internationale markeder.
Ligesom han har arbejdet for en lang række internationale
virksomheder som DONG, DNB og AirHelp samt startups.

5.1.3 Direktionen ledelses- og tillidshverv
Nuværende tillidshverv og ledelse:
Henrik Eggert:
●

Copyright Agent ApS, CVR-nummer 37597287. Adm. dir. (start 08.04.2016)

●

HOCSE Holding ApS, CVR-nummer 41820225. Direktør (start 07.09.2020)

●

Greeningful ApS, CVR-nummer 36966343. Direktør (start 16.07.2015)
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Henrik Eggert har over for Selskabet bekræftet, at al hans arbejdstid bliver brugt på Copyright Agent.
Der er ingen aktivitet i HOCSE Holding ApS og Greeningful ApS.
Ophørte relationer inden for de seneste 5 år:
Henrik Eggert:
●

BAROSO INVEST ApS, CVR-nummer 13271003. Bestyrelsesmedlem (20.08.1995-08.12.2016)

●

Jette Frölich Design ApS, CVR-nummer 37703230. Bestyrelsesmedlem (20.04.2018-26.06.2018)

●

Copyright Agent Holding ApS, CVR-nummer 39722534. Direktør (11.07.2018-07.09.2020)

●

Selskabet af 11.02.20 ApS, CVR-nummer 41258543. Direktør (05.03.2020-11.06.2020)

●

Greeningful Holding IVS, CVR-nummer 36958049. Adm. dir. (04.07.2015-04.05.2021)

5.2 Bestyrelsen
Copyright Agents Bestyrelse er sammensat af personer med et bredt sæt af kompetencer og erfaringer
af både teknisk og kommerciel karakter. Bestyrelsens samlede erfaring inkluderer både ledelses- og
bestyrelseserfaring fra indenlandsk og udenlandsk virksomhed, rådgivning og service, skalering af
SMV’er samt globale virksomheder med eksport.
Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse og skal sikre en forsvarlig organisation af
Selskabets virksomhed.
Bestyrelsen påser bl.a., at:
●

bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter Selskabets forhold er
tilfredsstillende.

●

der er etableret de nødvendige procedurer for risikostyring og interne kontroller.

●

Bestyrelsen løbende modtager den nødvendige rapportering om Selskabets finansielle forhold.

●

Direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter Bestyrelsens retningslinjer.

●

Selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at
opfylde Selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og
Bestyrelsen er således til enhver tid forpligtet til at vurdere den økonomiske situation og sikre, at det
tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt.

Generalforsamlingen vælger medlemmerne til Bestyrelsen. Samtlige medlemmer er på valg hvert år.
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Bestyrelsen af Copyright Agent A/S omfatter pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen:

Navn

Dato for
indtrædelse

Stilling

Vurdering af
uafhængighed

Ejerandel af
Copyright Agent
A/S

Antal Aktier

Henrik Richard
Hasselbalch
Busch

16. maj 2021

Bestyrelsesformand

Uafhængig

0%

0

Casper Blom (1)

16. maj 2021

Bestyrelsesmedlem

Ikke-uafhængig

13,03 %

1.628.358

Jakob Hansen

16. maj 2021

Bestyrelsesmedlem

Uafhængig

0%

0

Poul Broeng
Oddershede (2)

16. maj 2021

Bestyrelsesmedlem

Ikke-uafhængig

19,97 %

2.496.307

Malene Lei
Raben

16. maj 2021

Bestyrelsesmedlem

Uafhængig

0%

0

Figur 17: Bestyrelsens sammensætning (kilde: Copyright Agent)
(1) Casper Blom ejer 13,03 % af Aktierne gennem 100 % ejerskab af Casper Blom ApS.
(2) Poul Broeng Oddershede ejer 19,97 % af Aktierne gennem Truly Global AG.
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5.2.1 Bestyrelsen samt nuværende og tidligere ledelseserhverv
Henrik Richard Hasselbalch Busch. Bestyrelsesformand
5.2.1.1 Henrik Richard Hasselbalch Busch, født 1971

Højere Handelseksamen (2001), Executive program fra
Singularity university (2015).
Henrik er entreprenør med en succesrig track record inde for
både start ups samt ledelse i førende virksomheder og mere end
15 års erfaring inden for ledelse, digital forandring, skabelse af
rentabel vækst, udnyttelse af digitale forretningsmodeller.
Henrik har stået for forretningsudvikling og strategi,
turnarounds, startups, M&A og har fungeret som direktør og
ansvarlig for den daglige forretningsdrift (100+ FTE'er.) Udover
dette er Henrik aktiv både som bestyrelsesformand samt som
bestyrelsesmedlem i en række selskaber. Henrik har erfaring
med ledelse af virksomheder og forretningsenheder, herunder
resultatansvar, strategiudvikling og implementering,
organisationsudvikling, forandringsledelse,
effektivitetsforbedringer, procesoptimering og optimering af
rentabilitet.

Nuværende tillidshverv og ledelse:
●

PNO HOLDING A/S, CVR-nummer 26101409. Bestyrelsesmedlem (start 30.04.2019)

●

SIMPLESITE ApS, CVR-nummer 10079861. Bestyrelsesformand (start 27.11.2012)

●

NØRGÅRD MIKKELSEN A/S, CVR-nummer 34644519. Bestyrelsesmedlem (start 14.04.2011)

●

ZEPHYR INVEST ApS, CVR-nummer 34226385. Direktion (start 01.02.2012)

●

BLACKWOOD SEVEN A/S, CVR-nummer 32337422. Direktion (start 13.10.2014)

●

NORD.investments A/S, CVR-nummer 37226939. Bestyrelsesmedlem (start 22.02.2021)

●

Copyright Agent A/S, CVR-nummer 37597287. Bestyrelsesformand (start 16.05.2021)

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år:
●

Densou Media A/S, CVR-nummer 35849491. Bestyrelse (13.05.2014-29.05.2019)
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Casper Blom. Bestyrelsesmedlem
5.2.1.2 Casper Blom, født 1992

Casper har altid brændt for iværksætteri. Hans første
iværksætterprojekt blev startet allerede som 12-årig. Efterfølgende
blev virksomheden solgt og Casper kunne notere sig sin første exit i
en alder af 22 år. Igennem tiden har han været en del af mange
forskellige virksomheder
Han brænder for iværksætteriet, både for sig selv, men også at
hjælpe andre. Derfor er han ofte ude at holde foredrag, især på
skoler, omkring iværksætteri. Casper tror på, at alle folk kan meget
mere, end de går og tror, så længe de er klar til at kæmpe for det.
Som 21-årig udgav han sin selvbiografi JUST F★ING DO IT!
Nuværende tillidshverv og ledelse:
●

CASPER BLOM ApS, CVR-nummer 32884830. Adm. dir. (start 17.10.2010)

●

AMTECH AQUA MILJØ ApS, CVR-nummer 15882093. Direktør (start 20.11.2020)

●

AMTECH AQUA MILJØ ApS, CVR-nummer 15882093. Bestyrelsesmedlem (start 20.11.2020)

●

PRIDO ApS, CVR-nummer 34620121. Direktør (start 03.07.2020)

●

Casper Blom Trading ApS, CVR-nummer 38294563. Direktør (start 01.01.2017)

●

Recore ApS, CVR-nummer 39859319. Direktør (start 12.09.2018)

●

Kids Group ApS, CVR-nummer 41320982. Direktør (start 28.04.2020)

●

LEDlight Danmark A/S, CVR-nummer 32439101. Bestyrelsesmedlem (start 23.02.2021)

●

Copyright Agent A/S, CVR-nummer 35597287. Bestyrelsesmedlem (start 16.05.2021)

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år:
●

PRIDO ApS, CVR-nummer 34620121. Direktion (11.07.2012-25.10.2017)

●

OPTICZOO ApS, CVR-nummer 35677119. Opløst efter konkurs. Direktion (28.02.2014-28.03.2017)

●

Chili Security Denmark ApS, CVR-nummer 35841865. Direktion (02.05.2014-31.10.2018)

●

CLOOS ApS, CVR-nummer 37679089. Bestyrelsesmedlem (15.10.2018-29.07.2019)

●

Chili Security ApS, CVR-nummer 38478761. Direktør (10.03.2017-31.10.2018)

●

uniqKey A/S, CVR-nummer 39004127. Bestyrelsesmedlem (24.10.2018-25.06.2019)
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Jakob Hansen. Bestyrelsesmedlem
5.2.1.3 Jakob Hansen, født 1973
Handelshøjskolecentret, Slagelse, HD (R), AVT Business School, MBA (2013), CBS
Bestyrelsesuddannelserne (2021)
Jakob er en passioneret og visionær leder med gode
kommunikationsegenskaber og en bred faglig baggrund fra internationale
og selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market
Denmark. Højt uddannet med bl.a. en HD i Regnskab og Økonomistyring,
en Executive MBA samt en bestyrelsesuddannelse. Som leder er Jakob
empatisk og motiverende og besidder evnen til at udvikle en vision for de
medarbejdere, han leder. Med vedholdenhed og energi formår han at
levere stærke resultater samtidig med, at han konstant udvikler potentialet
for virksomheden. Han besidder bred CXO erfaring og evner at navigere i
mange forskelligartede miljøer samt i bestyrelsesmæssige
sammenhænge.
Nuværende tillidshverv og ledelse:
●

Astralis FIFA ApS, CVR-nummer 40900861. Direktør (start 08.11.2019)

●

Astralis FIFA ApS, CVR-nummer 40900861. Bestyrelsesmedlem (start 01.04.2020)

●

Astralis Management ApS, CVR-nummer 39990970. Direktør (start 08.11.2019)

●

Astralis Management ApS, CVR-nummer 39990970. Bestyrelsesmedlem (start 01.04.2020)

●

Astralis A/S, CVR-nummer 40694072. Direktør (start 08.11.2019)

●

Astralis LoL ApS, CVR-nummer 40010521. Direktør (start 08.11.2019)

●

Astralis LoL ApS, CVR-nummer 40010521. Bestyrelsesmedlem (start 01.04.2020)

●

Astralis CS ApS, CVR-nummer 37275506. Direktør (start 08.11.2019)

●

Astralis CS ApS, CVR-nummer 37275506. Bestyrelsesmedlem (start 01.04.2020)

●

CYKELEXPERTEN.DK A/S, CVR-nummer 30547772. Bestyrelsesmedlem (start 18.06.2007)

●

Astralis Nexus ApS, CVR-nummer 42070106. Direktør (start 29.01.2021)

●

Astralis Nexus ApS, CVR-nummer 42070106. Bestyrelsesmedlem (start 29.01.2021)

●

Hansen Holdco ApS, CVR-nummer 39963531. Direktør (start 21.10.2018)

●

FITPARTNER A/S, CVR-nummer 28694873. Bestyrelsesformand (start 01.04.2021)

●

Copyright Agent A/S, CVR-nummer 37597287. Bestyrelsesmedlem (start 16.05.2021)

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år:
●

SATS Danmark A/S, CVR-nummer 20370599. Bestyrelsesmedlem (31.08.2018-19.11.2019)
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●

SATS Danmark A/S, CVR-nummer 20370599. Adm. dir. (01.10.2015-19.11.2019)

●

SATS Danmark Holding A/S, CVR-nummer 25972732. Bestyrelsesmedlem (31.08.2018-19.11.2019)

●

SATS Danmark Holding A/S, CVR-nummer 25972732. Adm. dir. (01.10.2015-19.11.2019)

Poul Broeng Oddershede. Bestyrelsesmedlem og interim CFO
5.2.1.4 Poul Broeng Oddershede, født 1975
Poul er serieiværksætter med særligt virksomheder med
globalt potentiale. Poul har en baggrund, der spænder vidt
inden for en lang række forskellige kompetencer inden for jura,
finance, ejendomsinvestor og governance. Han skaber
profitabel vækst på tværs at markeder. Poul har ledt
virksomheder fra early stage hele vejen til IPO. Poul har stor
erfaring med at ekspandere til internationale markeder.
Ligesom han har arbejdet for en lang række internationale
virksomheder som DONG, DNB og AirHelp samt startups.

Nuværende tillidshverv og ledelse:
●

nofipa ApS, CVR-nummer 39812460. Bestyrelsesmedlem (start 11.09.2019)

●

Truly Global AG, CHE-161.386.373. Direktør (start 30.01.2018)

●

Copyright Agent A/S, CVR-nummer 37597287. Bestyrelsesmedlem (start 16.05.2021)

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år:
●

Selskabet Af 24 juni 2018 IVS, CVR-nummer 37114111. Opløst efter konkurs. Minoritetsejer
(14.08.2017-20.03.2019)

●

K/S MECURA BERLIN, CVR-nummer 30273966. Likvidator (06.12.2019-27.05.2020)

●

KOMPLEMENTARSELSKABET MECURA BERLIN ApS, CVR-nummer 30272927. Bestyrelsesmedlem
(04.04.2019-06.12.2019)

●

KOMPLEMENTARSELSKABET MECURA BERLIN ApS, CVR-nummer 30272927. Bestyrelsesformand
(28.01.2008- 03.04.2019)

●

KOMPLEMENTARSELSKABET MECURA BERLIN ApS, CVR-nummer 30272927. Direktør
(04.04.2019-06.12.2019)

●

KOMPLEMENTARSELSKABET MECURA BERLIN ApS, CVR-nummer 30272927. Likvidator
(06.12.2019-07.05.2020)

●

Airhelp Poland Sp. z o.o., KRS 0000545830. Direktør (26.02.2015-24.08.2016)
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Malene Lei Raben. Bestyrelsesmedlem
5.2.1.5 Malene Lei Raben, født 1969

MSc, Comparative Politics, Conflict Studies, London School of
Economics and Political Science (2007), Cand.jur. Københavns
Universitet (1995).
Malene har via sit virke gennem en længere årrække, som
selvstændig advokat med speciale i ophavsret og leder
gennem en årrække, udnyttet sine juridiske evner sammen
med sin passion for det kreative. Senest som chef for ekstern
produktion og rettigheder for TV2 Danmark A/S fra 2015 –
2017 før Malene påbegyndte sit nuværende virke som
selvstændig konsulent. Malenes arbejdsliv har primært været
forankret i medie- og kulturbranchen, hvor det at skabe
rammer for kunstnerisk og kreativ udfoldelse i kombination
med en sikker drift er blevet hendes speciale.
Fordi Malene selv har haft forståelse for det kreative output,
har det ikke været svært for hende at navigere i spændet
mellem behovet for juridiske/kommercielle strategier og
standarder - og den kreative proces. Med et ben i flere lejre
har Malene haft mulighed for at se forretningsområder og
virkefelter udefra, og det har styrket hendes strategiske blik.
Nuværende tillidshverv og ledelse:
●

HOVMAND A/S, CVR-nummer 24257878. Bestyrelsesformand (start 15.02.2018)

●

Copyright Agent A/S, CVR-nummer 37597287. Bestyrelsesmedlem (start 16.05.2021)

Ophørte relationer inden for de seneste 5 år:
●

Ingen
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5.2.2 Ledelsen ”Fit and proper” erklæring om tidligere erhverv
Ingen medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen eller nogle nøglemedarbejdere er aktuelt eller har inden for
de seneste 5 år været involveret i:
1) anklager for svigagtige lovovertrædelser.
2) genstand for offentlige anklager og/eller sanktioner, se dog punkt. 5.2.2.1.
3) selskaber, som er ophørt på grund af konkurs eller tvangsopløsning, hvorved retten til at fungere som
medlem af et selskabs bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan er blevet frataget den pågældende.

5.2.2.1 Ledelsens ”Fit and proper” erklæring om hverv i ophørte selskaber
Følgende bestyrelsesmedlemmer har ophørte relationer i selskaber, som er ophørt på grund af konkurs
eller tvangsopløsning.
Ingen bestyrelsesmedlemmer på noget tidspunkt modtaget dom for svigagtig lovovertrædelse eller har
inden for de sidste 5 år været medlem af en bestyrelse eller direktion i selskaber, der er gået konkurs,
kommet under bobehandling eller trådt i likvidation, hvorved retten til at fungere som medlem af en
udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan er blevet frataget vedkommende.
Herudover har ingen af Bestyrelsens medlemmer været genstand for offentlige anklager og/eller
sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer.

Selskabet har modtaget redegørelse for forholdene for Casper Blom vedrørende:
●

LIGEGLAD ApS, CVR-nummer 33886209. Tvangsopløst. Direktion (14.09.2011-26.01.2016)

●

OPTICZOO ApS, CVR-nummer 35677119. Opløst efter konkurs. Direktion (28.02.2014-28.03.2017)

Selskabet har modtaget redegørelse for forholdene for Poul Broeng Oddershede vedrørende:
●

Selskabet Af 24. juni 2018 IVS, CVR-nummer 37114111. Opløst efter konkurs (14.08.2017-20.03.2019)

5.3

Incitamentsprogrammer

5.3.1 Incitamentsbaseret aflønning for Direktion og Bestyrelsen
Bestyrelsen har pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen ingen aftale om incitamentsbaseret aflønning.
Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen har den administrerende direktør (CEO) Henrik Eggert ingen
bonusaftaler med Selskabet.
Selskabets administrerende direktør (CEO) Henrik Eggert er pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen ikke
omfattet af et individuelt warrantprogram.
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5.3.2 Incitamentsbaseret aflønning for medarbejderne
Der er pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen ikke aftalt Incitamentsbaseret aflønning med medarbejdere i
form af kontantbaserede, resultatafhængige og limiterede bonusordninger som supplement til
kontantbaseret grundløn.

5.3.3 Warrantprogrammer
5.3.3.1 Warrantprogrammer for Direktionen og medarbejderne
I takt med at organisationen udvikles i henhold til Copyright Agents strategiplan, kan der for
nøglemedarbejdere i Selskabet være mulighed for individuelle warrantprogrammer
(aktietegningsoptioner). Bestyrelsen er i henhold til Selskabets vedtægter bemyndiget til at udstede
warrants til medarbejdere og andre med tilknytning til Selskabet.

5.3.4 Vederlag for Bestyrelse og Direktion
Bestyrelsen
Bestyrelsen modtager et bestyrelseshonorar, som godkendes hvert år på en generalforsamling i
Selskabet og senest i forbindelse med behandlingen og godkendelsen af Selskabets årsrapport.
Honoraret består af et fast grundhonorar, der udbetales kontant.
Formanden for Bestyrelsen modtager et honorar svarende til 2,5 gange honoraret til et menigt
bestyrelsesmedlem begrundet i en større arbejdsindsats end menige bestyrelsesmedlemmer.
Der kan i særlige tilfælde, hvor et bestyrelsesmedlem i henhold til separat aftale med Bestyrelsen,
anmodes om at udføre specifikke og særligt tidskrævende opgaver, ydes et særligt kontant
tillægshonorar som dog vil være betinget af generalforsamlingens endelige godkendelse i forbindelse
med behandlingen og godkendelsen af Bestyrelsens honorering.

Direktionen
Aflønningen af medlemmer af Selskabets Direktion består af en fast kontantbaseret løn, inkl. pensionsog forsikringsbidrag samt løngoder som telefon, avis og internet.
Selskabets Direktion kan derudover deltage på lige fod med og på samme vilkår som øvrige
medarbejdere i generelle warrant-programmer (aktietegningsoptioner)- og medarbejderaktieordninger i
Selskabet, som Bestyrelsen måtte træffe beslutning om på grundlag af de bemyndigelser, som
Bestyrelsen har i vedtægternes punkt 5. Se også punkt 8.13 i Virksomhedsbeskrivelsen.

5.3.5 Aftaler om konkurrencebegrænsning
Der er på Virksomhedsbeskrivelsesdatoen ingen medarbejdere i Selskabet, der er omfattet af
konkurrenceklausuler som led i deres ansættelsesforhold.
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6 Finansiel beskrivelse
6.1 Selskabets likviditet, gæld og egenkapital pr. 31. december 2020
Selskabets likviditetsberedskab består pr. 31.12.2020 af likvide midler udgørende TDKK 4.726, mens
Selskabets langfristede gæld pr. 31.12.2020 består af et lån fra Vækstfonden på TDKK 3.000 samt et
konvertibelt lån på TDKK 1.000. Det konvertible lån er blevet konverteret ind på en generalforsamling den
16. maj 2021. Øvrige gældsforpligtelser er kortfristede og vedrører den primære drift.
Selskabets egenkapital udgør TDKK 2.144 pr. 31.12.2020. Der henvises til punkt 8.10 for en omtale af
væsentlige ændringer til Selskabets egenkapital efter 31.12.2020.
Nedenstående er Selskabets egenkapital, rentebærende gæld samt kontant beholdning pr. 31. marts
2021.
Egenkapital

TDKK

Revideret Ultimo 2020

2.144

Foreløbige Q1 2021

-1.121

Ultimo Q1 2021

1.023

Udvalgte Q2 transaktioner
Konvertering af konvertibel gæld

1.000

Tegning af warrants

1.069

Ultimo Q1 2021 inkl. udvalgte

3.093

Netto rentebærende gæld, Q1 2021

TDKK

Likvider fraregnet kunde konti

2.254

Gæld, Vækstfonden

-3.045

Konvertibel gæld

-1.000

Netto, Q1 2021

-1.791

Udvalgte Q2 transaktioner
Konvertering af konvertibel gæld

1.000

Tegning af warrants

1.069

Netto, Q1 2021, inkl. udvalgte

278

Figur 18: Væsentlige balancetal pr. 31. marts 2021
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6.2 Generelt
Årsrapporterne for Copyright Agent er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens
bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af visse bestemmelser for klasse C.
Selskabets generalforsamlingsvalgte revisor EY Godkendt Revisionspartnerselskab har udført revision af
Selskabets årsregnskab for 2020. Selskabet havde i 2019 samarbejde med Revisionsfirmaet John
Schantz A/S. Selskabet har fravalgt revision i 2019.
For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises til beskrivelsen af anvendt
regnskabspraksis jf. Selskabets årsrapport 2020, som er tilgængelig på Selskabets hjemmeside
(www.copyrightagent.com).
Nedenstående oversigter (figur 19, 20 og 21) viser hoved- og nøgletal for de senest 2 regnskabsår (2020
og 2019). Selskabets årsrapport for 2019 er ikke revideret, da selskabet ikke var underlagt revisionspligt i
2019. Tal gengivet vedrørende resultatopgørelse og balance for 2020 er revideret, mens øvrige
oplysninger ikke har været underlagt revision.

6.3 Resultatopgørelse, TDKK
Resultatopgørelse

2020

2019 (urevideret)

Nettoomsætning

5 573

3 940

Andre eksterne omkostninger

-2 940

-1 400

Bruttoresultat

2 633

2 540

Personaleomkostninger

-4 653

-2 301

-603

0

-2 623

239

Finansielle indtægter

73

72

Finansielle omkostninger

-89

-63

-2 639

248

570

-69

-2 069

179

Af- og nedskrivninger
Resultat før finansielle poster

Resultat før skat

Skat af årets resultat
Resultat efter skat

Figur 19: Resultatopgørelse for Copyright Agent 2019 og 2020
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6.3.1 Beskrivelse af udvalgte poster i resultatopgørelsen
6.3.1.1 Nettoomsætning
Selskabet har fra 2019 til 2020 øget bruttoomsætningen med 44,7 % til DKK 12,3 mio. Heraf er DKK 10
mio. allerede indbetalt pr. 31. december 2020.
Selskabets anvendte regnskabspraksis medfører, at Selskabet alene indregner den andel af honoraret
for håndtering af sager om brud på ophavsretten, der tilfalder Selskabet og således ikke den del, der
udbetales til Selskabets kunder som led i samarbejdet. Yderligere indregner Selskabet først
omsætningen i takt med, at der sker betaling. Den regnskabsmæssige omsætning, nettoomsætningen,
for 2020 udgør DKK 5,6 mio., hvilket er en stigning på 41 % ift. 2019. Stigningen skyldes generelt øget
aktivitet som følge af tilgang af kunder. Selskabets omsætning har i 2020 været negativt påvirket af
COVID-19 primært som følge af, at SMV-markedet har været ramt af COVID-19.

6.3.1.2 Andre eksterne omkostninger
Andre eksterne omkostninger er steget med 110 % i 2020 ift. 2019 grundet det stigende aktivitetsniveau i
Selskabet, herunder særligt indkøb af ekstra eksterne IT-konsulenter i forbindelse med produktudvikling.

6.3.1.3 Bruttoresultat
Selskabets bruttoresultat er på niveau med 2019, hvilket skyldes, at den absolutte stigning i omsætning
og andre eksterne omkostninger er på samme niveau.

6.3.1.4 Personaleomkostninger
Personaleomkostninger er steget med 102 %, hvilket tilskrives, at Selskabet har styrket sin organisation
for at forberede Selskabet til den fremtidige vækst. Udover de angivne personaleomkostninger er der
aktiveret TDKK 3.017 ifm. udvikling af Selskabets software.

6.3.1.5 Af- og nedskrivninger
Af- og nedskrivninger udgør alene ordinære afskrivninger på Selskabets software, som er taget i brug i
2020. Der blev ikke foretaget afskrivninger i 2019, da softwaren ikke var taget i brug.

6.3.1.6 Resultat før skat
Resultat før skat udviser et underskud på TDKK 2.639 mod et overskud på TDKK 248 i 2019, hvilket
skyldes Selskabets ekspansive strategi kombineret med Selskabets anvendte regnskabspraksis for
indregning af omsætning.
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6.3.1.7 Skat af årets resultat
Skat af årets resultat er en indtægt på TDKK 570 mod en udgift på TDKK 69 i 2019 som følge af, at
Selskabet generer skattemæssige underskud, som kan tilbagesøges under skattekreditordningen.

6.4 Balance, TDKK
Balance

31.12.2020

31.12.2019 (urevideret)

Langfristede aktiver

0

0

Immaterielle aktiver

0

0

Færdiggjorte
udviklingsprojekter

3 447

1 089

Finansielle aktiver

0

0

120

90

3 567

1 179

Tilgodehavender

0

0

Tilgodehavender fra salg og
tjenesteydelser

0

316

624

240

0

2 573

679

2

Likvide beholdninger

4 726

1 958

Kortfristede aktiver i alt

6 029

5 089

Aktiver i alt

9 596

6 268

31.12.2020

31.12.2019 (urevideret)

Aktiver

Deposita

Langfristede aktiver i alt

Kortfristede aktiver

Tilgodehavende skat
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

Balance
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Passiver
Egenkapital
Selskabskapital

56

56

Overført resultat

-624

3 308

2 712

849

2 144

4 213

122

68

Konvertibelt lån

1 000

0

Anden gæld

2 995

97

Langfristede forpligtelser i alt

4 117

165

922

1 350

Anden gæld

2 413

540

Kortfristede forpligtelser i alt

3 335

1 890

Forpligtelser i alt

7 452

2 055

Passiver i alt

9 596

6 268

Reserve
udviklingsomkostninger

for

Egenkapital i alt

Langfristede forpligtelser
Udskudt skat

Kortfristede forpligtelser
Leverandører af
tjenesteydelser

varer

og

Figur 20: Balance for Copyright Agent pr. 31.12.2019 og 31.12.2020

6.4.1 Beskrivelse af udvalgte poster i balancen
6.4.1.1 Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver udgøres af aktiverede udviklingsomkostninger, der pr. 31.12.2020 udgjorde
TDKK 3.447 mod TDKK 1.089 pr. 31.12.2019 og vedrører udviklingen af Selskabets software til brug for
identifikation af potentielle sager.
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6.4.1.2 Tilgodehavende skat
Tilgodehavende skat udgøres af tilgodehavende under skattekreditordningen og er steget væsentligt i
2020 sammenlignet med 2019 som følge af, at Selskabets underskud er væsentligt forøget i 2020.

6.4.1.3 Egenkapital
Selskabets egenkapital er reduceret med årets underskud og udgjorde pr. 31.12.2020 TDKK 2.144.
Egenkapitalen indeholder en reserve for udviklingsomkostninger, som reduceres i takt med, at de
aktiverede udviklingsomkostninger afskrives.

6.4.1.4 Konvertibelt lån
Der er i 2020 optaget et konvertibelt lån på MDKK 1.0 i forbindelse med lånet fra Vækstfonden. Lånet er
konverteret til aktiekapital på en generalforsamling den 16. maj 2021.

6.4.1.5 Anden gæld under langfristede forpligtelser
Anden gæld består af et lån på MDKK 3,0, som er optaget hos Vækstfonden. Lånet er et stående lån,
som forfalder til betaling i 2027. Se punkt 8.15.1.

6.4.1.6 Anden gæld under kortfristede forpligtelser
Selskabets anden gæld er pr. 31.12.2020 steget med TDKK 1.873 til TDKK 2.413 pr. 31. december 2020.
Anden gæld udgøres primært af skyldige lønrelaterede poster inklusive feriepenge, moms samt diverse
skyldige poster til rådgivere mv.
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6.5 Pengestrømsopgørelse TDKK
Pengestrømsopgørelse

2020

2019

Årets resultat

-2 639

248

Ændring i driftskapital

1 656

1 056

Pengestrøm fra primær drift

-983

1 304

Betalt selskabsskat

240

0

Pengestrøm fra driftsaktivitet

-743

1 304

Køb af immaterielle anlægsaktiver

-2 961

-1 089

Pengestrøm til investeringsaktivitet

-2 961

-1 089

Provenu fra låneoptagelse

3 898

97

Kapitalforhøjelse

2 573

455

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

6 471

552

Årets pengestrøm

2 768

767

Likvider, primo

1 958

1 192

Likvider, ultimo

4 726

1 958

Figur 21: Pengestrømsopgørelse for 2019 og 2020

6.5.0.1 Beskrivelse af udvalgte poster i pengestrømsopgørelsen
Selskabets likviditet har været kraftig påvirket af gennemførte kapitalforhøjelser, udstedelse af
konvertibel gæld og lån modtaget af Vækstfonden

6.5.0.2 Pengestrømme fra driftsaktivitet
Pengestrømme fra driftsaktivitet er negativt påvirket af periodens resultat, men det bliver dog opvejet af
en positiv udvikling i arbejdskapitalen som følge af stigningen i anden gæld og faldet i andre
tilgodehavender. Samlet set er pengestrømme fra driftsaktivitet dog negativ og på et lavere niveau end
2019.

6.5.0.3 Pengestrømme til investeringsaktivitet
Pengestrømme fra investeringsaktivitet er negativt påvirket af investeringer i immaterielle anlægsaktiver,
herunder aktiverede udviklingsprojekter, som er på et højere niveau end 2019.
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6.5.0.4 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet udgøres af optagelse af anden langfristet gæld bestående af
det konvertible lån og lånet fra Vækstfonden som beskrevet i afsnit 6.4.1.4 og 6.4.1.5 samt en
kapitalforhøjelse besluttet på generalforsamling 30.12 2019, med efterfølgende indbetaling primo 2020.
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet er på et væsentligt højere niveau end i 2019.

6.6 Revisor
Selskabets revisor er EY Godkendt Revisionspartnerselskab repræsenteret ved statsautoriseret revisor
Rasmus Berntsen, som er medlem af Foreningen for Statsautoriserede Revisorer. EY Godkendt
Revisionspartnerselskab blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 7. maj 2021.

6.7 Revisionspåtegning
Revisorpåtegningerne for årsregnskabet 2020 for Selskabet er uden forbehold eller fremhævelse af
forhold. Revisionspåtegningen er afgivet af Selskabets ovennævnte revisor EY Godkendt
Revisionspartnerselskab. Den fuldstændige revisorpåtegning er at finde i årsregnskabet for 2020.
Selskabets årsrapport for 2019 er ikke revideret, da Selskabet ikke var underlagt revisionspligt i 2019.

6.8

Finanskalender

Finanskalender

Dato

Halvårsrapport for 1. halvår 2021

23. august 2021

Årsrapport for regnskabsåret 2021

21. marts 2022

Generalforsamling 2022

18. april 2022

Figur 22: Finanskalender

6.9

Erklæring om arbejdskapital

Gennemførelsen af Udbuddet vil medføre, at Selskabet modtager et kontant Bruttoprovenu på mellem
DKK 25 mio. (ved Minimumsudbuddet) og DKK 30 mio. (ved Maksimumsudbuddet). Nettoprovenu fra
Minimumsudbuddet vil give Selskabet tilstrækkelig arbejdskapital til at dække Selskabets kapitalbehov i
minimum 12 måneder fra Første handelsdag. Hvis Udbuddet ikke bliver gennemført, og Optagelsen af
Selskabets Aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark ikke sker, vil Selskabet via sit
nuværende kapitalberedskab kombineret med en tilpasning af Selskabets vækststrategi og
markedsføringsplan fortsætte sine nuværende aktiviteter, men med et væsentligt lavere
investeringsniveau.
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6.10 Væsentlige ændringer i selskabets finansielle stilling
Siden 31.12.2020 har der været væsentlige ændringer i Selskabets finansielle stilling. De væsentlige
ændringer vedrører konvertering af konvertible lån samt nytegning af aktier som følge af udnyttelse af
warrants. Ændringen har alene påvirket Selskabets langfristede gæld, som er reduceret med TDKK
1.000, samt Selskabets egenkapital som er forøget med TDKK 2.069.
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7 Risikofaktorer
Potentielle investorer bør nøje overveje de risici, der er beskrevet nedenfor, inden der træffes en
investeringsbeslutning. De risici, der beskrevet nedenfor, er ikke de eneste risici forbundet med
investering i Aktierne i forbindelse med Udbuddet. I det omfang de nedenfor beskrevne risici
materialiserer sig, kan det have en væsentlig negativ indvirkning på Copyright Agents forretning og kan
dermed betyde, at aktionærer kan miste hele eller dele af deres investering i Selskabet.
Copyright Agents Ledelse består af CEO Henrik Eggert samt Poul Broeng Oddershede (medlem af
Bestyrelsen), som er interim CFO i Selskabet, mens der aktivt søges efter en CFO, som forventes ansat
senest 6 måneder efter Optagelse til handel. Herudover består Bestyrelsen af Henrik Richard
Hasselbalch Busch (formand), Casper Blom, Jakob Hansen, Poul Broeng Oddershede og Malene Lei
Raben.
Ledelsen vurderer, at de nedenfor beskrevne forhold repræsenterer de væsentligste risici for Selskabet
og for erhvervelse af de Nye Aktier i Selskabet i forbindelse med Udbuddet. Det skal understreges, at
risici beskrevet i dette punkt ikke er udtømmende. Risikofaktorer, som endnu ikke er kendt, eller som pr.
Virksomhedsbeskrivelsesdatoen anses for uvæsentlige, kan være eller blive mere væsentlige end
forudsat på tidspunktet for Virksomhedsbeskrivelsesdatoen.
Alle de beskrevne risikofaktorer er mulige udfald, der måske kan eller måske ikke kan opstå, og Ledelsen
er ikke i stand til at udtale sig om sandsynligheden for, at de enkelte risici måtte opstå.
Potentielle investorer anbefales tillige at indhente uafhængig rådgivning vedrørende juridiske,
regnskabsmæssige og skattemæssige forhold, som måtte være relevante for den enkelte investor, inden
der træffes beslutning om, hvorvidt den pågældende bør tegne Nye Aktier i forbindelse med Udbuddet.
Risikofaktorerne er så vidt muligt forsøgt nævnt i prioriteret rækkefølge indenfor hver kategori ud fra den
viden, Ledelsen og Bestyrelsen har på datoen for Virksomhedsbeskrivelsen.

7.1

Risici forbundet med Copyright Agents markeder

7.1.1

Konkurrence fra nye store internationale spillere og nye virksomheder

Markedet for overvågning af ulovlig benyttelse af billeder og tekst på internettet er forholdsvis nyt, og
der er begrænset med konkurrenter på markedet, som kan varetage en full-service løsning til
overvågning og sikring af kompensation. Der er konkurrenter, som varetager dele af processen, og det
kan ske, at der vil komme flere konkurrenter ind på markedet. Dette kan både være nye store
internationale virksomheder og helt nye spillere. Man kan også forestille sig, at nogle af de større
advokatvirksomheder går ind i dette marked mere offensivt.
Der er derfor en risiko for, at der kan opstå en konkurrence på produkter, pris og markedsføring, som kan
have en negativ indflydelse på Selskabets strategi, omsætning og indtjening.
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7.2 Risici forbundet med Copyright Agents virksomhed
7.2.1 Negativt omdømme
Selskabet kan naturligt blive involveret i situationer, hvor det kan være uklart, om der skal opkræves for
brud på ophavsretten eller ej. Selskabet anlægger altid en opklarende tilgang til sådanne situationer, men
dette kan potentielt medføre negativ omtale af Selskabet.

7.2.2 Lange beslutningsprocesser hos virksomhedens primære
kundesegmenter
Det primære kundesegment for Selskabets produkter i dag er store internationale virksomheder
(billedbureauer). I store organisationer er beslutningsprocesserne ofte lange og inkluderer i et typisk
salgsforløb: testfase og kontraktforhandlinger. Dette kan give længerevarende salgsprocesser og være
forbundet med risiko, forskellige ”stakeholders” kan have forskellige krav og forventninger til et
samarbejde. Salgsprocesser kan således strække sig fra alt mellem 3 til 12 måneder. Dette kan være en
udfordring for Selskabets driftsmæssige indtægter og dermed få negativ indflydelse på Selskabets
væksthastighed og finansielle situation.

7.2.3 Selskabet kan blive involveret i rets- og voldgiftssager og andre tvister
Copyright Agent vil løbende indgå kontraktforhold med forskellige interessenter, herunder leverandører,
kunder og medarbejdere. Uanset at Selskabet ikke aktuelt er involveret i rets- eller voldgiftssager, er der
en risiko for, at Selskabet i fremtiden kan blive mødt med erstatningskrav eller blive involveret i rets- eller
voldgiftssager og tvister i øvrigt. Uanset udfaldet af sådanne tvister, og uanset at Selskabet forsøger at
reducere sådanne risici ved forsikringsmæssig afdækning (bl.a. erhvervsansvars-og
produktansvarsforsikringer), er der en risiko for, at sådanne tvister, rets- og voldgiftssager m.v. vil kunne
påføre Selskabet omkostninger, som dermed kan få en negativ indvirkning på Copyright Agents
virksomhed, driftsresultat og økonomiske forhold.

7.2.4 Copyright Agent er afhængig af at kunne tiltrække og fastholde
kompetente medarbejdere
Copyright Agents specialiserede og teknologisk avancerede produkter medfører, at det er vigtigt at
kunne tiltrække og fastholde veluddannede og kompetente medarbejdere med teknisk kompetence. Der
er konkurrence i markedet for ansættelse af denne type medarbejdere. Hvis Copyright Agent ikke kan
tiltrække og fastholde denne form for medarbejdere, så risikerer Selskabet at miste fremdrift og
potentiale.
Øgede omkostninger til lønninger og andre incitamentsstrukturer kan medføre en negativ indvirkning på
Copyright Agents indtjening. Der er ligeledes en risiko for, at medarbejdere med specifik viden forlader
Copyright Agent, tager ansættelse hos en konkurrent eller starter egen konkurrerende virksomhed.
Selskabet har for tiden ikke anvendt konkurrenceklausul i ansættelsen af nøglemedarbejdere.
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7.2.5 Copyright Agents evne til at eksekvere i henhold til vækstplanen
Med vækstplanen skal Selskabet fortsætte sin positive udvikling. Dette forudsætter bl.a. en udvidelse af
organisationen indenfor både salg & marketing, kundeservice & support, produktudvikling &
forretningsudvikling samt administration. Såfremt Direktionen, Bestyrelsen og organisationen som helhed
ikke eksekverer i henhold til vækstplanen, eller udefrakommende forhold ændrer præmisserne herfor, vil
det kunne påvirke Selskabets driftsresultat og finansielle position negativt.

7.3 Risici forbundet med Copyright Agents finansielle stilling
7.3.1 Copyright Agent opnår ikke de fremtidige budgetterede resultater
Der er en risiko for, at forventede resultater ikke realiseres. Resultaterne kan blive ringere end
budgetteret på grund af en flerhed af faktorer, herunder f.eks. lavere omsætning, højere omkostninger
eller større driftsmæssige afskrivninger og/eller hensættelser end forventet. Eksterne forhold, der kan
påvirke Copyright Agents budgetterede resultat, kan bl.a. være uventede ændringer i
konkurrenceforholdene eller en ufordelagtig udvikling i markedet. I tilfælde af at Copyright Agent ikke
realiserer fremtidige budgetterede resultater, kan det få negativ indvirkning på Copyright Agents
virksomhed, omsætning, driftsresultat og finansielle stilling.

7.3.2 Copyright Agent kan få behov for yderligere kapital
Copyright Agents vækstplan har fokus på vækst og opbygning af en stærk organisation for at udleve
Copyright Agents globale potentiale. I Copyright Agents videre forløb vil der være en konservativ
udlodningspolitik med fokus på at skabe et solidt økonomisk fundament og en styrkelse af
egenkapitalen. Det kan dog ikke udelukkes, at Selskabet kan blive bragt i en situation, hvor det bliver
nødvendigt at tilvejebringe yderligere kapital for at fortsætte driften og eksekvere på den eksisterende
strategi eller forfølge ændringer i strategien.
Selskabet vil løbende vurdere behovet for yderligere kapitalfremskaffelse. Hvis yderligere
kapitalfremskaffelse måtte vise sig nødvendig, er der en risiko for, at yderligere kapital ikke kan
tilvejebringes, hvilket kan medføre en risiko for, at Selskabet kan gå konkurs, hvorved investorerne
risikerer at miste hele deres investeringsbeløb.

7.3.3 Valutakursudsving
Copyright Agent er en virksomhed med en stor del af sin omsætning til udenlandske kunder, og
omsætningen fordeler sig på tværs af markeder og valuta. I takt med at Selskabet udvider på flere
internationale markeder, kan Selskabet blive udsat for valutakursudsving. Copyright Agents
omkostninger betales for tiden i DKK (danske kroner). Der er en risiko for, at udviklingen på
valutamarkedet på krydskurserne mellem indtægter og udgifter udvikler sig ugunstigt for Selskabets
valutakurseksponering, hvilket kan medføre valutakurstab.
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7.3.4 Placering af Nettoprovenuet fra Udbuddet
Indtil det forventede Nettoprovenu fra Udbuddet er anvendt til de planlagte investeringer, er det
Selskabets hensigt at anbringe Nettoprovenuet i rentebærende værdipapirer med kort løbetid,
bankindskud og tilsvarende placeringer med lav risiko. Uanset at denne anbringelse indebærer en lav
risiko, kan nationale- og geopolitiske forhold, ændringer i risikovurderingerne på de internationale
kapitalmarkeder og ændringer i investorers investeringspræferencer indebære kursændringer eller
påvirke omsætteligheden af de aktiver, som Selskabet har investeret i. Dette indebærer en risiko for, at
Selskabet taber dele af det investerede Nettoprovenu, hvilket kan vanskeliggøre Selskabets evne til at
eksekvere sin strategi og dermed påvirke Selskabet negativt.

7.4 Generelle risici forbundet med Udbud og Optagelse til handel
7.4.1 Aktionærerne kan få et negativt eller nul-afkast på investeringer i
selskabet
Aktionærernes afkast på deres investering i Selskabet er afhængigt af, hvordan Selskabet udvikler sig i
fremtiden. I tilfælde af at Selskabet ikke formår at skabe positivt cash flow på driften, inden
Nettoprovenuet fra Udbuddet er blevet anvendt, og Selskabet ikke senest på det tidspunkt har formået
at rejse yderligere kapital, kan Selskabet risikere at gå konkurs eller komme under anden
insolvensbehandling, hvorved investorernes investering i Selskabets aktier kan gå helt eller delvist tabt.

7.4.2 Der er risiko for, at Selskabet ikke er i stand til at udbetale udbytte
Det er generalforsamlingen i Selskabet, som fastsætter udbyttepolitikken. Selskabet har ingen intention
om udlodning af udbytte inden for de næste år. Selskabet er i sin vækstfase og har derfor til hensigt at
reinvestere indtjeningen fra driften i drifts-, vækst- og investeringsaktiviteter. Det er alene op til
Selskabets Bestyrelse – på baggrund af dens vurdering af Selskabets driftsresultater, finansierings- og
likviditetsbehov – at indstille en eventuel fremtidig udlodning af udbytte til generalforsamlingen.

7.4.3 Aktiens likviditet er begrænset af aktiemængden i fri handel
Efter gennemførelsen af Udbuddet vil der stadig være en stor koncentration af Aktierne, der ikke
omsættes, idet stifter samt Ledelse fortsat vil eje en betydelig andel heraf. Hvis disse aktionærer
fortsætter med at eje deres Aktier, og der ikke foretages kapitaludvidelser ved udstedelse af nye aktier,
kan der være beskeden likviditet i Selskabets aktier. Det indebærer, at andre aktionærers muligheder for
at sælge aktier på det tidspunkt og i det antal, de ønsker, kan være vanskeligt eller umuligt, ligesom en
beskeden likviditet i Selskabets aktier kan indebære større kursfølsomhed, idet selv små handelsposter
og/eller få handler kan påvirke handelskursen væsentligt i positiv eller negativ retning. Selskabet har
valgt ikke at benytte sig af en Likviditetsprovider ved Optagelsen til handel. Hvis Selskabets Bestyrelse
finder det nødvendigt efter Optagelsen til handel at skabe større likviditet i aktien, vil det blive overvejet
at bruge en Likviditetsprovider.
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7.4.4 Aktierne har ikke været handlet offentligt tidligere og kan derfor være
volatile
Idet Aktierne ikke er blevet offentligt handlet før, er der en risiko for, at der ikke vil udvikles eller kunne
fastholdes et aktivt og likvidt marked for Aktierne i perioden efter Udbuddet. I tilfælde af at et aktivt og
likvidt marked ikke kan udvikles eller fastholdes, kan det have en væsentlig negativ påvirkning på
likviditeten i Aktierne og på Aktiernes handelskurs. Dette kan medføre, at aktionærerne kan risikere, at
det vil være vanskeligt eller umuligt at sælge deres Aktier i markedet, og at udbud af selv mindre poster
Aktier vil kunne påvirke aktiekursen negativt.

7.4.5 Udstedelse af yderligere Aktier i Selskabet kan udvande alle aktionærer
Selskabet kan efter gennemførelsen af Udbuddet igen få behov for eller ønske at rejse yderligere
finansiering ved gennemførelse af nyt udbud af aktier. Dette kan være begrundet i mange forhold,
herunder behovet for at finansiere eventuelle virksomhedsopkøb eller udnyttelse af andre
vækstmuligheder, der måtte opstå, foretagelse af yderligere investeringer i Selskabet, ønsket om adgang
til nye produkter eller geografiske markeder, eller til at realisere andre forretningsmæssige målsætninger
eller udstedelse af aktier til medarbejdere i Selskabet. Som resultat af sådanne kapitaludvidelser kan
Selskabets eksisterende aktionærer, afhængig af udbudsformen og udbudsstrukturen, risikere, at de
bliver udvandet både i relation til deres kapitalandele og i relation til deres stemmeandele i Selskabet.

7.4.6 Salg af Aktier kan medføre fald i markedskurserne for Aktierne
I tilfælde af at større aktionærer eller flere mindre aktionærer sælger Aktier umiddelbart efter Selskabets
Optagelse til handel, kan Aktiernes markedskurs falde, da udbuddet kan være større end efterspørgslen.
Aktiernes markedskurs kan ligeledes falde, hvis investorer har en opfattelse af, at sådanne salg kan ske.
Efter Udbuddet vil Selskabets nuværende aktionærer være underlagt en kontraktuel
Lock-up-bestemmelse på 12 måneder fra Første handelsdag med Selskabets Certified Adviser (Aula
Invest ApS har dog en 6 måneders Lock-up for 50 % af Aula Invest ApS’ Aktier). Lock-up af aktionærer er
kun i den begrænsede tidsperiode og med en række sædvanlige undtagelser som f.eks. salg af Aktier i
forbindelse med et fremsat overtagelsestilbud samt ved betaling af skat for ejerskab af Aktierne. Når
den pågældende Lock-up periode udløber, kan de pågældende aktionærer frit sælge deres beholdning
af Aktier helt eller delvist, hvilket kan aktualisere de omtalte risici i forbindelse med begrænset Aktie
mængde og volatilitet. For en uddybende beskrivelse af Lock-up aftaler henvises der til punkt 8.10.
Selskabets eksisterende større aktionærer kontrollerer en stor del af Aktierne. Efter gennemførelsen af
Udbuddet vil eksisterende større aktionærer eje: 66,87 % (Maksimumsudbuddet) af Aktierne. Se figur i
punkt 8.5.

7.4.7 Selskabets eksisterende større aktionær kontrollerer en væsentlig del af
Aktierne
Straks efter gennemførelsen af Udbuddet vil de på Virksomhedsbeskrivelsesdatoen eksisterende større
aktionærer eje:
●

Ved gennemførelsen af Minimumsudbuddet: 69,54 % af Aktierne

●

Ved gennemførelsen af Maksimumsudbuddet: 66,87 % af Aktierne
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Den beskrevne fordeling af Aktierne indebærer, at de eksisterende større aktionærer (se punkt 8.4.1)
tilsammen har et antal stemmer, som gør det muligt for dem ved fælles stemmeafgivning at afgøre eller i
væsentligt omfang udøve indflydelse på anliggender, som bliver forelagt aktionærerne til godkendelse.
Dette gælder bl.a. vedtægtsændringer, valg og udskiftning af bestyrelsesmedlemmer samt godkendelse
af regnskab og forslag om udbyttebetalinger.
De pågældende aktionærer har mulighed for at kontrollere Bestyrelsen og Selskabet i form af deres
aktiebeholdning og dermed stemmeret på generalforsamlingen. Koncentrationen af ejerskab kan påvirke
markedskursen på Aktierne. Ejerskabsstrukturen kan bl.a. forhindre visse transaktioner, som indebærer
faktiske eller potentielle ændringer i kontrollen over Selskabet. Dette kunne f.eks. være fusion,
sammenlægning, overtagelsestilbud eller en anden form for transaktion, som ellers ville kunne have
positiv indvirkning på Aktiernes markedskurs.
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8 Juridiske forhold
8.1 Navn og hjemsted
Copyright Agent A/S er registreret i Erhvervsstyrelsen med:
CVR-nummer: 37597287
LEI kode: 98450007Q5PAN2F01417
Selskabets hovedkontor er på adressen:
Pilestræde 28A
DK – 1112 København K

8.2 Stiftelsesdato og lovvalg
Copyright Agent blev stiftet den 8. april 2016 som et iværksætterselskab under navnet Copyright Agent
IVS og omdannet den 10. december 2019 til et anpartsselskab under navnet Copyright Agent ApS.
Selskabet er indregistreret i Danmark under navnet Copyright Agent A/S med binavnene Alessa A/S, CA
A/S og Copyright Agent A/S. Den 16. maj 2021 blev Selskabet omdannet til et aktieselskab.
Selskabet er underlagt dansk ret.

8.3 Vedtægtsmæssige formål
Selskabets formål er sikring af immaterielle rettigheder over internettet og efter Bestyrelsens skøn
hermed beslægtet virksomhed.

8.4 Koncernforhold
Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen består ejerkredsen af 14 aktionærer bestående af bl.a. visse af
Selskabets bestyrelsesmedlemmer, Direktion og medarbejdere, der ejer Aktierne personligt eller gennem
holdingselskaber.

8.4.1 Storaktionærer pr. Virksombeskrivelsesdatoen
●

HOCSE Holding ApS (43,19 %) – ultimative ejer: Henrik Eggert

●

Truly Global AG (19,97 %) – ultimative ejer: Poul Broeng Oddershede

●

Casper Blom ApS (13,03 %) – ultimative ejer: Casper Blom
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●

Sasja Dalgaard Holding ApS (10,24 %) – ultimative ejer: Sasja Dalgaard

Alle andre aktionærer har direkte og/eller indirekte under 5 % af Aktierne i Selskabet pr. datoen for
Virksomhedsbeskrivelsen.

8.4.2 Direktionens og Bestyrelsens ejerskab af Selskabet
Nedenstående figur 23 viser Direktions- og Bestyrelsesmedlemmers direkte og indirekte ejerskab pr.
Virksomhedsbeskrivelsesdatoen.

Navn

Stilling

Vurdering af
uafhængighed

Ejerandel af
Copyright Agent
A/S

Antal Aktier

Henrik Richard
Hasselbalch
Busch

Bestyrelsesformand

Uafhængig

0,00 %

0

Casper Blom(1)

Bestyrelsesmedlem

Ikke-uafhængig

13,03 %

1.628.358

Jakob Hansen

Bestyrelsesmedlem

Uafhængig

0,00 %

0

Poul Broeng
Oddershede(2)

Bestyrelsesmedlem
og interim CFO

Ikke-uafhængig

19,97 %

2.496.307

Malene Lei Raben

Bestyrelsesmedlem

Uafhængig

0,00 %

0

CEO

Ikke-uafhængig

43,19 %

5.399.174

Henrik Eggert(3)

Figur 23: Ledelsens og Bestyrelsens ejerskab af Copyright Agent A/S

(1)

Casper Blom ejer 13,03 % af Aktierne gennem 100 % ejerskab af Casper Blom ApS.

(2)

Poul Broeng Oddershede ejer 19,97 % af Aktierne gennem Truly Global AG.

(3)

Henrik Eggert ejer 43,19 % af Aktierne gennem 100 % ejerskab af HOCSE Holding ApS.

8.5 Aktionærsammensætning før og efter Udbuddet
Aktionærsammensætningen pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen og før og efter Udbuddet er illustreret i
nedenstående figur 24, 25, 26 og 27.
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Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen og før og efter Udbuddet er som følger:
Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen
Navn

Antal Aktier i alt og stemmer

HOCSE Holding ApS (1)

Ejerandel af Aktier

5.399.174

43,19 %

Truly Global AG (2)

2.496.307

19,97 %

Casper Blom ApS (3)

1.628.358

13,03 %

Sasja Dalgaard Holding ApS (4)

1.280.139

10,24 %

Tofte & Company ApS (5)

138.534

1,11 %

Aula Invest ApS (6)

617.500

4,94 %

Niels Hanberg (7)

428.358

3,43 %

Kasper Resting (7)

285.248

2,28 %

Thomas Bjerring (7)

226.387

1,81 %

I alt

12.500.005

100,00 %

Figur 24: Større aktionærer og aktionærsammensætning før Udbuddet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

HOCSE Holding ApS ejet 100 % af CEO Henrik Eggert.
Truly Global AG ejet 100 % af Poul Broeng Oddershede, medlem af bestyrelsen og interim CFO.
Casper Blom ApS ejet 100 % af Casper Blom, medlem af bestyrelsen.
Sasja Dalgaard Holding ApS ejet 100 % af Sasja Dalgaard Khalid.
Tofte & Company ApS ejet af Bøegh Venture Holding ApS c/o Rasmus Bøegh Rasmussen (15-19,99 %),
Sasja Dalgaard Holding ApS v/Sasja Dalgaard Khalid (15-19,99 %), TTH Holding ApS v/Thomas Tofte
(50–66,66 %) og Jesper Knudsen Holding ApS (10-14,99 %).
(6) Aula Invest ApS ejet 100 % af Henrik Kølle.
(7) Medarbejdere i Selskabet.
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Efter Udbuddets gennemførelse ved Minimumstegning
Navn

Antal Aktier i alt og stemmer

Ejerandel af Aktier

HOCSE Holding ApS (1)

5.399.174

34,55 %

Truly Global AG (2)

2.558.807

16.38 %

Casper Blom ApS (3)

1.628.358

10,42 %

Sasja Dalgaard Holding ApS (4)

1.342.639

8,59 %

Tofte & Company ApS (5)

138.534

0,89 %

Aula Invest ApS (6)

742.500

4,75 %

Niels Hanberg (7)

428.358

2,74 %

Kasper Resting (7)

285.248

1,83 %

Thomas Bjerring (7)

226.387

1,45 %

Henrik Richard Hasselbalch
Busch (8)

31.250

0,20 %

Jakob Hansen (8)

15.625

0,10 %

2.828.128

18,10 %

15.625.005

100,00 %

Nye aktionærer
I alt

Figur 25: Større aktionærer og aktionærsammensætning efter Minimumsudbuddet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Hocse Holding ApS ejet 100 % af CEO Henrik Eggert.
Truly Global AG ejet 100 % af Poul Broeng Oddershede, medlem af bestyrelsen og interim CFO.
Casper Blom ApS ejet 100 % af Casper Blom, medlem af bestyrelsen.
Sasja Dalgaard Holding ApS, ejet 100 % af Sasja Dalgaard Khalid.
Tofte & Company ApS ejet af Bøegh Venture Holding ApS c/o Rasmus Bøegh Rasmussen (15-19,99 %),
Sasja Dalgaard Holding ApS v/Sasja Dalgaard Khalid (15-19,99 %), TTH Holding ApS v/Thomas Tofte
(50–66,66 %) og Jesper Knudsen Holding ApS (10-14,99 %).
(6) Aula Invest ApS ejet 100 % af Henrik Kølle.
(7) Medarbejdere i Selskabet.
(8) Medlem af Bestyrelsen.
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Efter Udbuddets gennemførelse ved Maksimumstegning
Navn

Antal Aktier i alt og stemmer

Ejerandel af Aktier

HOCSE Holding ApS (1)

5.399.174

33,23 %

Truly Global AG (2)

2.558.807

15,75 %

Casper Blom ApS (3)

1.628.358

10,02 %

Sasja Dalgaard Holding ApS (4)

1.342.639

8,26 %

Tofte & Company ApS (5)

138.534

0,85 %

Aula Invest ApS (6)

742.500

4,57 %

Niels Hanberg (7)

428.358

2,64 %

Kasper Resting (7)

285.248

1,76 %

Thomas Bjerring (7)

226.387

1,39 %

Henrik Richard Hasselbalch Busch (8)

31.250

0,19 %

Jakob Hansen (8)

15.625

0,10 %

3.453.128

21,2 %

16.250.005

100,00 %

Nye aktionærer
I alt

Figur 26: Større aktionærer og aktionærsammensætning efter Maksimumsudbuddet

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

HOCSE Holding ApS ejet 100 % af CEO Henrik Eggert.
Truly Global AG ejet 100 % af Poul Broeng Oddershede, medlem af bestyrelsen og interim CFO
Casper Blom ApS ejet 100 % af Casper Blom, medlem af bestyrelsen.
Sasja Dalgaard Holding ApS, ejet 100 % af Sasja Dalgaard Khalid.
Tofte & Company ApS ejet af Bøegh Venture Holding ApS c/o Rasmus Bøegh Rasmussen (15-19,99 %),
Sasja Dalgaard Holding ApS v/Sasja Dalgaard Khalid (15-19,99 %), TTH Holding ApS v/Thomas Tofte
(50–66,66 %) og Jesper Knudsen Holding ApS (10-14,99 %).
(6) Aula Invest ApS ejet 100 % af Henrik Kølle.
(7) Medarbejdere i Selskabet.
(8) Medlem af Bestyrelsen.

Side 70 af 101

Bestyrelsens og Direktionens andel af Selskabets Aktier efter Udbuddet
Navn

Stilling

Vurdering af
uafhængighed

Direkte og
indirekte ejerandel
ved
Minimums-udbud
det

Direkte og
indirekte ejerandel
ved Maksimumsudbuddet

Henrik Richard
Hasselbalch
Busch

Bestyrelsesformand

Uafhængig

0,20 %

0,19 %

Casper Blom

Bestyrelsesmedlem

Uafhængig

10,42 %

10,02 %

Jakob Hansen

Bestyrelsesmedlem

Uafhængig

0,10 %

0,10 %

Malene Lei Raben

Bestyrelsesmedlem

Uafhængig

0,00 %

0,00 %

Poul Broeng
Oddershede

Bestyrelsesmedlem
og Interim CFO

Ikke-uafhængig

16,38 %

15,75 %

Henrik Eggert

CEO

Ikke-uafhængig

34,55 %

33,23 %

Figur 27: Ledelsens og Direktionens andel af Aktier efter Minimums- og Maksimumsudbuddet

8.6 Nuværende warrantprogram
Ved Virksomhedsbeskrivelsesdatoen er der ikke udstedt warrants til medarbejdere, Direktion eller
Bestyrelse. Bestyrelsen er dog i henhold til vedtægternes punkt 5.1 bemyndiget til at udstede warrants,
der giver ret til tegning af op til nominelt DKK 62.500 aktier. Udstedelsen kan ske medarbejdere,
bestyrelsesmedlemmer, konsulenter i Selskabet og andre med tilknytning til Selskabet uden
fortegningsret for Selskabets aktionærer.

8.7 Aflønning af Bestyrelsen
Bestyrelsens aflønning forelægges hvert år til aktionærernes godkendelse på Selskabets ordinære
generalforsamling.

8.8 Stemme og ejerskabsbegrænsninger
Hver Aktie på DKK 0,04 giver én stemme. Der er kun én aktieklasse, og alle Aktier bærer samme
stemmerettigheder. Det forhold, at de nuværende større aktionærer vil have 66,87 % ved
Maksimumsudbuddet, 69,54 % ved Minimumsudbuddet indebærer, at de på generalforsamlinger i
Copyright Agent vil have bestemmende indflydelse på de forslag, som kan og vil blive bragt til
afstemning, herunder Bestyrelsens sammensætning, valg af revisor, godkendelse af årsrapport, ændring
af vedtægter, fusioner og andet. Aktionærernes ret til at deltage og stemme på Selskabets
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generalforsamlinger fastlægges ud fra det antal aktier, som aktionærerne hver især besidder og har
noteret eller meddelt Selskabet med henblik på indførsel i Selskabets ejerbog pr. registreringsdatoen.
En aktionærs besiddelse af aktier i Selskabet opgøres på grundlag af de noteringer, der er foretaget i
ejerbogen samt de meddelelser, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
Registreringsdatoen er ifølge Selskabets vedtægter 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. En
aktionær, der er berettiget til at deltage og stemme ved generalforsamlingen, skal som betingelse for
deltagelse og stemmeafgivning senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse have anmodet
Selskabet om et adgangskort.

8.9 Transaktioner med nærtstående
Selskabets nærtstående parter udgøres pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen af medlemmer af
Bestyrelsen og Direktionen.
Nærtstående parter omfatter desuden de pågældende personers slægtninge samt virksomheder, hvori
de pågældende personer har væsentlige interesser.
Der er indgået en lejekontrakt på markedsvilkår (3 måneders opsigelse og lejen reguleres årligt med 4 %)
med GRR Property ApS, vedrørende lejemålet på Pilestræde/København, hvor Truly Global AG (Poul
Broeng Oddershede, bestyrelsesmedlem og interim CFO) har en indirekte ejerandel på 40 %. ASD Invest
APS ejer de resterende 60 % af GRR Property ApS og har givet bindende forhåndstilsagn i forbindelse
med Optagelse til handel. Se punkt 9.22
Der købes konsulentydelser for DKK 510.000 for assistance ved udarbejdelse af præsentationsmateriale,
annoncemateriale og mediedækning i forbindelse med IPO arbejdet fra Global Roadrunner ApS, hvor
Truly Global AG har en indirekte ejerandel på 40 %.
Der er leveret konsulentydelser til og med maj måned 2021: 1) fra Truly Global AG (på DKK 707.800
dækkende finansiel support, budgetmodeller og løbende dialog med eksterne rådgivere), 2) fra Casper
Blom ApS (på DKK 8.500) og 3) fra Sasja Dalgaard Holding ApS (på DKK 8.500). Alle førnævnte er
aktionærer i Selskabet.
Alle konsulentaftaler er opsagt pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen.

8.10 Lock-up periode for Eksisterende Aktionærer
Selskabets Eksisterende Aktionærer: HOCSE Holding ApS, Casper Blom ApS, Sasja Dalgaard Holding
ApS, Tofte & Company ApS og Truly Global AG, Selskabets medarbejdere, ledelse og Bestyrelse har over
for Selskabets Certified Adviser påtaget sig en Lock-up forpligtelse, omfattende hele deres beholdning
af Aktier pr. datoen for Virksomhedsbeskrivelsen. dog med undtagelse af 50 % af Aktierne ejet af Aula
Invest ApS (i alt 308.750 Aktier), som i stedet er omfattet af en lock-up i en periode løbende i 6 måneder
fra og med Første handelsdag.
Antal Aktier der er omfattet af lock-up i en periode løbende i op til 12 måneder fra og med Første
handelsdag udgør 12.642.505 styk Aktier svarende til 80,91 % af det samlede antal Aktier ved
Minimumsudbuddet og 77,80 % af det samlede antal Aktier ved Maksimumsudbuddet.

Side 72 af 101

Lock-up perioden løber fra og med Første handelsdag og 12 måneder frem. Lock-up forpligtelsen
indebærer, at aktionæren hverken direkte eller indirekte må sælge, udbyde til salg, overdrage, afhænde,
udlåne, pantsætte eller på anden måde disponere over Aktierne i Selskabet. Lock-up forpligtelsen
begrænser dog ikke de pågældende i overdragelse af Aktier til en juridisk enhed, der direkte eller
indirekte kontrolleres af den pågældende aktionær, overdragelse af Aktier til den pågældende aktionærs
pensionsdepot, overdragelse til nærtstående ved arv i forbindelse med aktionærens dødsfald eller
accept af et eventuelt offentligt købstilbud på samtlige Selskabets Aktier, som fremsættes inden for
Lock-up perioden. Lock-up af aktionærer er kun i den begrænsede tidsperiode og med en række
sædvanlige undtagelser som f.eks. salg af Aktier i forbindelse med et fremsat overtagelsestilbud, samt
ved betaling af skat for ejerskab af Aktierne.
Ingen af de Eksisterende Aktionærer sælger Aktier i forbindelse med Udbuddet.
Oversigt over Lock-up forpligtelserne:
Aktionær

Antal Aktier genstand for
Lock-up forpligtelser

Lock-up periode (måneder)

HOCSE Holding ApS

5.399.174

12

Truly Global AG

2.588.807

12

Casper Blom ApS

1.628.358

12

Sasja Dalgaard Holding ApS

1.280.139

12

Tofte & Company ApS

138.534

12

Aula Invest ApS

308.750

6

Aula Invest ApS

308.750

12

Niels Hanberg

428.358

12

Kasper Resting

285.248

12

Thomas Bjerring

226.387

12

Henrik Richard Hasselbalch
Busch (1)

31.250

12

Jakob Hansen (1)

18.750

12

I alt

12.642.505

Figur 28: Liste over Lock-up forpligtelser

(1) Bestyrelsesmedlemmer i Selskabet.
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8.11 Størrelse af selskabskapital og opdeling i aktieklasser
Selskabets kapital er før Udbuddet DKK 500.000,20 fordelt på 12.500.005 styk Aktier à nominelt DKK
0,04.
Selskabet har kun én aktieklasse.

8.12 Udvikling i selskabskapital siden Selskabets stiftelse

Figur 29: Udvikling i selskabskapital siden Selskabets stiftelse

Spaltning af Selskabet pr. 7. september 2020:
Selskabet blev spaltet, med ophør, således at Lux Media Group ApS fik 50 % af de anparter i Copyright
Agent ApS, som Copyright Agent Holding ApS ejede og HOCSE Holding ApS resten.
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8.13 Bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen og udstede warrants
I henhold til punkt 4.5 i Selskabets vedtægter er Bestyrelsen indtil den 31. august 2021 bemyndiget til at
udvide selskabskapitalen ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 150.000 og uden
fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer ved tegning til markedskurs og ved kontant
indbetaling af tegningsbeløbet. Ved udstedelse af Nye Aktier i henhold til denne bemyndigelse skal de
Nye Aktier have samme rettigheder som de Eksisterende Aktier. Bestyrelsen har planlagt at udnytte
bemyndigelsen den 15. juni 2021 ved at træffe beslutning om at forhøje selskabskapitalen med op til
nominelt DKK 150.000 som grundlag for Udbuddet.

Derudover har Selskabets Bestyrelse følgende bemyndigelser til at forhøje selskabskapitalen:
I henhold til punkt 4.1 i Selskabets vedtægter kan Bestyrelsen indtil den 15. maj 2026 ad én eller flere
gange træffe beslutning om at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 125.000 ved kontant
indbetaling til markedskurs eller en favørkurs og med fortegningsret for de Eksisterende aktionærer.
I henhold til punkt 4.2 i Selskabets vedtægter kan Bestyrelsen indtil den 15. maj 2026 ad én eller flere
gange træffe beslutning om at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 125.000 ved kontant
indbetaling, konvertering af gæld eller ved apportindskud til markedskurs og uden fortegningsret for de
eksisterende aktionærer.
Bemyndigelserne i Selskabets vedtægters punkt 4.1 og 4.2 er underlagt et samlet udnyttelsesmaksimum
på nominelt DKK 125.000 og skal sikre, at Bestyrelsen har en hurtig, fleksibel og effektiv adgang til at
tilvejebringe likviditet eller tilpasse Selskabets kapitalstruktur f.eks. ved opkøb af virksomheder. Pr.
Virksomhedsbeskrivelsesdatoen har Selskabets Bestyrelse ingen aktuelle planer om at udnytte
bemyndigelsen.
Efter punkt 5.2 i Selskabets vedtægter kan Bestyrelsen indtil den 15. maj 2026 ad én eller flere gange
træffe beslutning om at forhøje selskabskapitalen med indtil nominelt DKK 62.500 uden fortegningsret
for de Eksisterende aktionærer, ved udstedelse af aktier til medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i
Selskabet uden fortegningsret for Selskabets aktionærer. Aktierne skal udstedes til markedskurs.
Efter punkt 5.1 i Selskabets vedtægter er Bestyrelsen indtil den 15. maj 2026 endvidere bemyndiget til ad
én eller flere gange at udstede warrants til Selskabets medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i
Selskabet og til samtidig at træffe beslutning om den dertil knyttede forhøjelse af selskabskapitalen med
indtil nominelt DKK 62.500 uden fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer. Udstedelsen skal ske til
en udnyttelseskurs svarende til markedskursen på udstedelsestidspunktet. De øvrige vilkår for warrants
fastlægges af Bestyrelsen i forbindelse med udnyttelsen af bemyndigelsen.
Bemyndigelserne i Selskabets vedtægters punkt 5.1 og 5.2 er underlagt et samlet udnyttelsesmaksimum
på nominelt DKK 62.500 og skal sikre Bestyrelsen fleksibilitet i forhold til aflønning af medarbejderne
samt skabe grundlag for eventuelt at knytte medarbejderne tættere til Selskabet og i et vist omfang
skabe økonomisk interessesammenfald mellem medarbejderne og Selskabets aktionærer.

8.14 Størrelsen af ikke indbetalt kapital
Selskabets selskabskapital er fuldt indbetalt.
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8.15 Væsentlige kontrakter
8.15.1 Låneaftale med Vækstfonden
Selskabet har primo december 2020 indgået en låneaftale med Vækstfonden vedrørende et COVID-19
Business Angel Matching Loan til Selskabet med hovedstol på DKK 3.000.000. Lånet blev ydet i
forbindelse med udbetaling af konvertible lån (udstedt af ASD Invest ApS, Global Roadrunner ApS, Truly
Global AG, Sasja Dalgaard Holding ApS samt Tofte & Company ApS) på i alt 1.000.019,72 DKK) til
Selskabet. Lånet er blevet konverteret. Se punkt 8.12. ASD Invest ApS har efterfølgende solgt aktierne til
Truly Global AG og er dermed ikke aktionær i Selskabet pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen.
Lånet forrentes med en fixeringsrente, som er CIBOR 3 måneders renten og et tillæg på 5 % om året.
Lånet afvikles kvartalsmæssigt med begyndelse fra den 1. januar 2024. Ved tidspunktet for indgåelse af
aftalen om lånet var det endelige afviklingstidspunkt for lånet forventet at være den 1. januar 2027.
Som en del af lånet må Selskabet ikke udbetale udbytte eller på anden vis foretage udlodninger til dets
kapitalejere, herunder foretage kapitalnedsættelser eller tilbagekøb af kapitalandele i Selskabet, før
lånebeløbet er tilbagebetalt til Vækstfonden.

8.15.2 Samarbejdsaftale med Ritzau Scanpix
I kraft af samarbejdsaftale af primo maj 2021 har Selskabet eksklusivitet til at monitorere, sikre og
håndtere ophavsretten til digitale aktiver for billedbureauet Ritzau Scanpix, som er Selskabets største
danske kunde.
Selskabets eksklusivitet er i henhold til samarbejdsaftalen begrænset til Danmark, Sverige, Norge og
Finland.
Selskabet udbetaler efter samarbejdsaftalen en kommission svarende til halvdelen af den godtgørelse,
der betales for overtrædelse af ophavsretten, og af den licensbetaling, som Selskabet sikrer fra
overtrædende brugere for brug af ophavsretten.
Samarbejdsaftalen kan opsiges af begge parter med et varsel med 180 dage, dog ikke tidligere end 12
måneder efter aftaleindgåelsen. Ved ophør af aftalen er Selskabet berettiget til at fortsætte
behandlingen af allerede overdragne sager mod at Selskabet får honorarer på de vilkår, der fremgår af
samarbejdsaftalen.

8.16 Tvister
Selskabet har ikke inden for de seneste 12 måneder forud for Virksomhedsbeskrivelsesdatoen været, og
Selskabet er heller ikke pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen, part i retssager, administrative sager,
voldgiftssager eller tvister, som kan få eller har haft væsentlig negativ indvirkning på Selskabets resultat
og finansielle stilling. Selskabet er ikke bekendt med nogen truende eller potentielle tvist eller retssager
eller administrative sag, der kan få en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets virksomhed,
driftsresultat og finansielle stilling i fremtiden.
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9 Udbuddet
9.1 Ansvar
Der henvises til afsnit 2 ”Ansvar og erklæringer”.

9.2 Risikofaktorer
Der henvises til afsnit 7 ”Risikofaktorer”, hvor der er en beskrivelse af de væsentligste risikofaktorer, som
Selskabets Ledelse vurderer, at der er i relation til Selskabet, markedet og Udbuddet.

9.3 Formål med Udbuddet
Den kapital, Selskabet får tilført ved Udbuddet, påtænker Ledelsen at bruge til blandt andet at styrke
organisationen. Selskabets Ledelse har til hensigt at anvende en del af Nettoprovenuet til at fortsætte
udviklingen af produkterne, og Selskabet vil investere yderligere i salg og markedsføring samt udvikling
af nye markedsområder og lande. Se punkt 4.6 ”Vækstplan for perioden 2021-2023 ”.
Idet Selskabet forventes at ville kunne tiltrække flere nye store virksomheder som kunder, vil Optagelsen
til handel ikke blot styrke Selskabets kapitalgrundlag, men også være en blåstempling af Selskabet, som
kan betrygge disse virksomhedskunder ved indgåelse af store og for kunderne vigtige strategiske
samarbejder med Copyright Agent.
Selskabet ønsker også med Optagelsen til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark at
drage fordel af den offentlige opmærksomhed, der forventes at ville blive rettet mod Selskabet, og som
Selskabet vurderer vil øge kendskabet til Copyright Agent, produkter og ydelser, hvilket tillige vurderes
at lette Selskabets fremtidige salgs- og markedsføringsaktiviteter.
Tilstedeværelsen på Nasdaq First North Growth Market Denmark vil give Selskabet en hurtig adgang til
et effektivt og velfungerende kapitalmarked til yderligere kapitalfremskaffelse, hvis dette måtte være
nødvendigt eller hensigtsmæssigt på grund af eventuelle muligheder for Selskabets deltagelse i en
konsolidering, andre ændringer i Selskabets forhold og kapitalbehov, ændringer i pris- eller
konkurrenceforholdene på markedet m.v.

9.4 Tegningsperiode
Tegningsperioden løber fra og med onsdag den 16. juni 2021 kl. 09.00 til og med tirsdag den 29. juni
2021 kl. 23.59 (”Tegningsperioden”). Udbuddet kan ikke lukkes før tid. Selskabet forventer at
offentliggøre resultatet af Udbuddet onsdag den 1. juli 2021 kl. 10.00.

9.5 Udbudskurs
De Udbudte Aktier bliver udbudt til en fast pris på DKK 8,00 pr. Ny Aktie à nominelt DKK 0,04.
Tegningsbeløb skal indbetales kontant. Udbudskursen, og dermed også Selskabets værdi, er blevet
fastlagt af Selskabets Bestyrelse selv efter rådgivning fra Selskabets Certified Adviser.
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9.6 Udbuddets omfang
Udbuddet omfatter minimum 3.125.000 styk Nye Aktier og op til 3.750.000 styk Nye Aktier, svarende til
et Bruttoprovenu på mellem DKK 25 mio. og DKK 30 mio.

9.7 Antal Aktier inden Udbud
12.500.005 styk Aktier à nominelt DKK 0,04.

9.8 Udbud og Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market
Denmark
Efter tegningsperiodens udløb offentliggør Selskabet resultatet af Udbuddet mandag den 1. juli 2021 kl.
10.00.
Afvikling af de Udbudte Aktier forventes at finde sted 3 handelsdage efter offentliggørelsen af resultatet
af Udbuddet (”Afviklingsdagen”) i form af elektronisk levering af Aktier i en midlertidig ISIN-kode
DK0061552510 til de respektive investorers depoter i VP Securities A/S mod kontant betaling i DKK af
tegningsbeløbet for de leverede Udbudte Aktier. Der er ikke søgt om Optagelse til handel af Aktier i den
midlertidige ISIN-kode DK0061552510. Eventuelle handler med de Udbudte Aktier i den midlertidige
ISIN-kode DK0061552510 sker derfor på investorernes egen regning og risiko.
De Nye Aktier, som er omfattet af Udbuddet, bliver udstedt af Selskabet efter registrering af den nye
selskabskapital og de dertil knyttede ændringer af Selskabets vedtægter i Erhvervsstyrelsen, efter at
Selskabet har modtaget den kontante betaling for de Udbudte Aktier, der er solgt ved Udbuddet.
Optagelsen til handel af Selskabets Aktier på Nasdaq First North Growth Market Denmark forventes
godkendt af Nasdaq under forudsætning af, at Udbuddet gennemføres, og at Nasdaqs krav til antal
kvalificerede aktionærer og Free Float er opfyldt.
Første dag for handel med de Udbudte Aktier, i den permanente ISIN-kode DK0061552437 under
symbolet COPY, forventes at blive den 7. juli 2021 kl. 09.00.
Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil der ikke blive udleveret Udbudte Aktier til investorerne, og
eventuelt indbetalte tegningsbeløb vil blive returneret.
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9.9 Forventet tidsplan for vigtige begivenheder i processen
Vigtige begivenheder

Dato

Klokken
(dansk tid)

Udbudsperioden begynder

16. juni 2021

09.00

Udbudsperioden slutter

29. juni 2021

23.59

Offentliggørelse af resultatet af
Udbuddet og antallet af
Udbudte Aktier

1. juli 2021

10.00

Afviklingsdagen:
Gennemførelse af Udbuddet,
inkl. afvikling og afregning af de
Udbudte Aktier (midlertidig
ISIN-kode)

5. juli 2021

-

Registrering i Erhvervsstyrelsen
af forhøjelsen af
selskabskapitalen vedrørende
de Nye Aktier, der udstedes af
Selskabet

6. juli 2021

-

Første handelsdag for Aktierne
(i den permanente ISIN-kode)

7. juli 2021

09.00

Sammenlægningen af den
midlertidige ISIN-kode og den
permanente ISIN-kode sker med
kørselsdato i VP Securities A/S.
Den midlertidige ISIN-kode vil
alene blive registreret i VP
Securities A/S til brug for
udstedelse af de Nye Aktier, og
den er ikke søgt optaget til
handel

8. juli 2021

-

Figur 30: Forventet tidsplan for vigtige begivenheder i processen

9.10 ISIN-koder
Midlertidig ISIN-kode for Aktierne: DK0061552510. Den midlertidige ISIN-kode er ikke søgt optaget til
handel. Handel i den midlertidige ISIN-kode sker for egen regning og risiko.
Permanent ISIN-kode for Aktierne: DK0061552437 vil blive handlet under symbolet: COPY.
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9.11 Registreringsdato og fortegningsret
Afvikling og registrering af de Udbudte Aktier på investors depot i VP Securities A/S forventes at ske
mod kontant betaling 3 handelsdage efter, at resultatet af Udbuddet er offentliggjort.
Udbuddet gennemføres uden fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer.

9.12 Typen af de udbudte værdipapirer
De udbudte værdipapirer er aktier udstedt i henhold til og underlagt dansk ret.

9.13 Aktiernes pålydende værdi og antal
De Udbudte Aktiers stykstørrelse er nominelt DKK 0,04, og de udbydes til en pris/tegningskurs på DKK
8,00 pr. styk.
Udbuddet udgør mellem 3.125.000 styk Nye Aktier (Minimumsudbuddet) og 3.750.000 styk Nye Aktier
(Maksimumsudbuddet), svarende til mellem DKK 25 mio. og DKK 30 mio. i Bruttoprovenu.

9.14 Omkostninger og Nettoprovenu i forbindelse med Udbuddet
De estimerede omkostninger relateret til Udbuddet og Selskabets Optagelse til handel forventes at
udgøre DKK 4,3 – 4,6 mio., hvilket giver et Nettoprovenu til Selskabet på mellem DKK 20,7 mio. og DKK
25,4 mio. ved tegning af henholdsvis Minimumsudbuddet og Maksimumsudbuddet. Selskabets skønnede
udgifter inkluderer bl.a. honorarer til rådgivere, advokat, revisor, markedsførings- og IR rådgivere,
udgifter til opsætning og trykning af Virksomhedsbeskrivelse og markedsføringsmateriale, annoncering,
gebyrer ved Optagelse til handel til Nasdaq First North Growth Market Denmark og udstedelsesgebyrer
til VP Securities A/S og aktieudstedende institut samt tegningsprovision til de kontoførende institutter.

9.15 Aktiernes rettigheder
De Nye Aktier giver samme rettigheder som de Eksisterende Aktier, herunder stemmeret og ret til at
modtage udbytte, fra og med datoen for registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier i
Erhvervsstyrelsen.
De Nye Aktier er omsætningspapirer, ligesom de Eksisterende Aktier, og udstedes i samme aktieklasse,
og der gælder ingen indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed. De Nye Aktier og Eksisterende Aktier er
navneaktier og skal noteres på navn i Selskabets ejerbog. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sig
indløse helt eller delvist.
Der er ingen stemmerets- og ejerskabsbegrænsninger. Hver Aktie à nominelt DKK 0,04 giver én stemme.
Alle Aktier bærer samme stemmerettigheder.
De Nye Aktier bærer ret til fuldt udbytte fra og med tidspunktet for registrering hos Erhvervsstyrelsen af
kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier og oppebærer ret til udbytte for regnskabsåret 2021, idet
det dog bemærkes, at Selskabet ikke forventer at udlodde udbytte for regnskabsåret 2021. Bemærk at
der er en udbyttebegrænsning i forhold til Selskabets vækstlån hos Vækstfonden. (Se punkt 9.20).
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9.16 Indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed
Der gælder ingen begrænsninger i Aktiernes omsættelighed.

9.17 Kursen på de Udbudte Aktier
De Udbudte Aktier udbydes til en fast kurs på DKK 8,00 pr. Ny Aktie à nominelt DKK 0,04. Tegningsbeløb
skal indbetales kontant.

9.18 Valuta
De Nye Aktier vil være denomineret i danske kroner (”DKK”).

9.19 Ret til udbytte for Nye Aktier
De Nye Aktier bærer ret til fuldt udbytte fra og med tidspunktet for registrering i Erhvervsstyrelsen af
kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier og oppebærer ret for udbytte for regnskabsåret 2021.
Bemærk at der en udbyttebegrænsning i forhold til Selskabets vækstlån hos Vækstfonden. (Se punkt
9.20).

9.20 Udbyttepolitik
Bestyrelsen betragter Selskabet for at være i en udviklingsfase og har derfor ikke intentioner om at
udbetale udbytte, førend Selskabet har en stabil overskudsgivende forretning. I stedet har Bestyrelsen til
hensigt at geninvestere eventuelt overskud fra driften i vækstfremmende aktiviteter. På længere sigt vil
Bestyrelsen løbende tage stilling til Selskabets udbyttepolitik og vurdere hvilken udbyttepolitik, der
skaber størst værdi for Selskabet og dets aktionærer.
Når Bestyrelsen på sigt skal tage stilling til Selskabets udbyttepolitik, vil flere parametre være afgørende,
herunder f.eks. Selskabets fremtidige indtjening, resultater, finansielle forhold, makroøkonomiske forhold,
udsigter for fremtiden, myndighedskrav, lovgivningsmæssige krav og andre forhold, som Bestyrelsen
vurderer som værende relevante på det konkrete tidspunkt.
Der kan ikke gives nogen sikkerhed for, at Selskabets resultater giver mulighed for udbytteudlodninger i
fremtiden. Hvis Selskabets fremtidige præstationer ikke lever op til Bestyrelsens forventninger, vil det
forringe mulighederne for udbetaling af udbytte til Selskabets aktionærer.
Som en del af lånet til Vækstfonden må Selskabet ikke udbetale udbytte eller på anden vis foretage
udlodninger til dets kapitalejere, herunder foretage kapitalnedsættelser eller tilbagekøb af kapitalandele i
Selskabet, før lånebeløbet er tilbagebetalt til Vækstfonden. Se punkt 8.15.1.
Alle Nye Aktier og Eksisterende Aktier har samme rettigheder. Dette gælder også i forhold til retten til at
modtage udbytte.
På Selskabets årlige ordinære generalforsamling kan vedtages udbytte for det forudgående regnskabsår
samtidig med, at årsrapporten godkendes. Derudover kan Selskabets generalforsamling beslutte, om der
skal udloddes ekstraordinært udbytte, eller om Bestyrelsen skal have bemyndigelse til at træffe
beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Udbytte kan udloddes af de frie reserver, men det
må dog ikke overstige, hvad der findes acceptabelt og forsvarligt i forhold til Selskabets finansielle
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stilling på det givne tidspunkt og andre lignende forhold, som Bestyrelsen finder relevante at tage højde
for i forbindelse med beslutningen.
Udbytte er sædvanligvis skattepligtigt for modtageren, og Selskabet vil normalt være forpligtet til
indeholdelse af udbytteskat forinden udbetaling til aktionærerne, jf. punkt 9.21.

9.21 Skat
Skat
Potentielle investorer opfordres til at rådføre sig med deres skatterådgivere med hensyn til aktuelle
skattemæssige konsekvenser af at erhverve, eje og afstå aktierne i Selskabet på grundlag af deres
individuelle forhold. I hovedtræk gælder pr. datoen for denne Virksomhedsbeskrivelse følgende om
beskatning af aktionærer, der skattemæssigt er hjemmehørende i Danmark.
Resuméet er generelle oplysninger, og formålet er ikke at give udtømmende juridisk og skattemæssig
rådgivning. Der kan efter datoen for Virksomhedsbeskrivelsen forekomme ændringer i dansk
skattelovgivning og potentielt også med tilbagevirkende kraft.
Nasdaq First North Growth Market er af Skattestyrelsen klassificeret som et ikke-reguleret marked,
hvorfor Selskabets aktie klassificeres som en unoteret aktie for fysiske personer. Nasdaq First North
Growth Market er af Skattestyrelsen klassificeret som multilateral handelsfacilitet, hvilket indebærer at
aktier klassificeres som skattepligtige porteføljeaktier for selskaber.

Salg af aktier – Fysiske personer
Avance ved salg af aktier beskattes som aktieindkomst med 27 % af de første DKK 56.500 i 2021 (for
samlevende ægtefæller i alt DKK 113.000), og med 42 % af aktieindkomst over DKK 56.500 (for
samlevende ægtefæller i alt DKK 113.000).
Disse beløb reguleres årligt og omfatter al aktieindkomst (dvs. aktieavance og udbytter for den fysiske
person, henholdsvis de samlevende ægtefæller).
Tab ved afståelse af unoterede aktier kan fradrages i afkast fra både noterede og unoterede aktier,
hvilket vil sige i summen af indkomstårets udbytter, gevinster og afståelsessummer fra andre aktier.
Fradrag for tab på aktier kan desuden, hvis det overstiger indkomstårets positive aktieindkomster,
modregnes i fysiske personers samlede betalbare slutskat. Tab på unoterede aktier er således ikke
kildeartsbegrænset.

Udbytter – Fysiske personer
For fysiske personer, som er fuldt skattepligtige til Danmark, beskattes udbytte som aktieindkomst.
Aktieindkomst beskattes som anført ovenfor med hhv. 27 % og 42 %.
Ved betaling af udbytte til fysiske personer indeholdes 27 % i udbytteskat.
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Salg af aktier – Selskaber
Selskabers avance ved salg af unoterede aktier er skattepligtige. Tab og gevinst opgøres efter et
lagerprincip, hvilket indebærer, at stigninger og fald i værdien af aktierne mellem primo og ultimo
indkomståret medregnes i den skattepligtige indkomst. Dog er modtagne avancer skattefrie, hvis
aktionæren ejer mindst 10 % af Selskabets nominelle aktiekapital ("datterselskabsaktier"), eller hvis der
er tale om koncernselskabsaktier som defineret i aktieavancebeskatningsloven.

Udbytte – Selskaber
Ved udbytte modtaget fra aktier optaget til handel på et ikke-reguleret marked beskattes alene med
selskabsskattesatsen på 22 %.
Dog er modtagne udbytter skattefrie, hvis aktionæren ejer mindst 10 % af Selskabets nominelle
selskabskapital ("datterselskabsaktier"), eller hvis der er tale om koncernselskabsaktier som defineret i
aktieavancebeskatningsloven.

9.22 Bindende forhåndstilsagn
Følgende investorer har givet bindende forhåndstilsagn på i alt DKK i kursværdi:
Forhåndstilsagn af
NH Rasmussen Holding ll ApS

Antal Aktier styk

Udbudsværdi DKK

187.500

1.500.000

Aula Invest ApS (Eksisterende Aktionær, ejet af Henrik
Kølle)

87.500

700.000

ASD Invest ApS v/Allan Sønderskov Darre

62.500

500.000

Sasja Dalgaard Holding ApS (Eksisterende Aktionær)

62.500

500.000

Truly Global AG (Eksisterende
Aktionær/bestyrelsesmedlem) (1)

62.500

500.000

Traulsen ApS

37.500

300.000

Henrik Kølle

37.500

300.000

Henrik Richard Hasselbalch Busch (bestyrelsesmedlem) (2)

31.250

250.000

Nørhave Consulting ApS

21.875

175.000

OR Invest A/S

21.875

175.000

CEO Services ApS

21.875

175.000

Jan Laisen

21.875

175.000

Christian Månsson

21.875

175.000

Jesper Lund

21.875

175.000
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Kjensen ApS

21.875

175.000

Lisdorf Consulting ApS

21.875

175.000

Lars Jørgensen

21.875

175.000

Ole Langvad Wessby

21.875

175.000

Folehaven Holding ApS

21.875

175.000

Anso Holding IVS

21.875

175.000

Øresund Growth Partner AB

21.875

175.000

Jens Olsson

21.875

175.000

Ketler Invest ApS

21.875

175.000

Bjerre Kusk Holding ApS

21.875

175.000

Martin Storm

21.250

170.000

CaCeCa Invest ApS

21.250

170.000

Swedish Connection ApS

20.000

160.000

Michael Stadi

18.750

150.000

Jakob Skovgaard

18.750

150.000

Palle Rosendahl Holding ApS

18.750

150.000

Jakob Hansen (bestyrelsesmedlem) (2)

18.750

150.000

32 investorer under DKK 150.000

372.375

2.979.000

29 investorer med tilknytning til Selskabets medarbejdere
eller aktionærer (under DKK 150.000)

136.875

1.095.000

18.862

150.896

1.584.362

12.674.896

12 medarbejdere (alle under DKK 150.000)

I alt 104 investorer
Figur 31: Forhåndstilsagn om tegning af Nye Aktier
(1)

Eksisterende Aktionær og bestyrelsesmedlem omfattet af 12 måneders Lock-up (Truly Global AG ejet
100 % af Poul Broeng Oddershede).

(2)

Bestyrelsesmedlemmer omfattet af 12 måneders Lock-up.

De ovennævnte forhåndstilsagn er bindende, hvis Minimumsudbuddet gennemføres og Selskabets Aktier
Optages til handel på Nasdaq First North Growth Market. Forhåndstilsagn kan tilbagekaldes af
forhåndstegneren, hvis der fra tidspunktet for Virksomhedsbeskrivelsens offentliggørelse og indtil
udløbet af den i Virksomhedsbeskrivelsen anførte tegningsperiode er indtrådt forhold, som har medført
en væsentlig negativ ændring i Selskabets finansielle stilling. Tillige ændringer i
Virksomhedsbeskrivelsens offentliggjorte oplysninger, om Selskabets virksomhed, økonomiske stilling,
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prisen på tegningskursen og/eller fremtidsudsigter og som giver anledning til, at Selskabet offentliggør
en selskabsmeddelelse i henhold Markedsmisbrugsfor-ordningens (MAR) krav om offentliggørelse af
intern viden. I tilfælde af en eventuel selskabsmeddelelse skal forhåndstegnerens opsigelse i givet fald
ske ved meddelelse til Norden CEF ApS senest 24 timer efter selskabsmeddelelsens offentliggørelse.
Tilbagekaldelseretten bortfalder, hvis der ikke er afgivet meddelelse inden for denne frist.

9.23 Markedet, hvor Aktierne kan omsættes
Såfremt Udbuddet gennemføres og under forudsætning af, at Nasdaq First North Growth Market
Denmarks krav til antal af kvalificerede aktionærer og Free Float bliver opfyldt, er Selskabets Aktier
godkendt til Optagelse til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.
Nasdaq First North Growth Market er et registreret SMV-vækstmarked, der for så vidt angår Nasdaq
First North Growth Market Denmark drives af Nasdaq Copenhagen A/S.
Selskaberne på Nasdaq First North Growth Market er underlagt Nasdaq First North Growth Market
Rulebook af 1. september 2019 og dermed ikke underlagt de samme lovmæssige krav, som stilles til
udstedere på de regulerede markeder.
Selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market er underlagt
Markedsmisbrugsforordningen (MAR), hvilken bl.a. indeholder regulering om oplysningsforpligtelser og
forbud mod markedsmisbrug.

9.24 Betaling og frist for udlevering af Aktierne
Afvikling og registrering af de Udbudte Aktier på investorernes respektive depoter i VP Securities A/S
forventes at ske mod kontant betaling 3 handelsdage efter, at resultatet af Udbuddet er offentliggjort.
Afvikling og registrering forventes således at ske den 2. juli 2021.

9.25 Afgivelse af tegningsordrer
Ordrer fra investorer om tegning skal afgives på den tegningsblanket, der er indeholdt i
Virksomhedsbeskrivelsen eller ved afgivelse af elektronisk tegningsordre via eget kontoførende
pengeinstituts handelsplatform. Ordrer kan alene afgives til Udbudskursen pr. Udbudte Aktie og skal
afgives for et antal Udbudte Aktier, dog minimum 475 styk à nominelt DKK 0,04 (svarende til et
tegningsbeløb på DKK 3.800). Der kan kun indleveres én ordreblanket for hver VP-konto.
Ønsker investor at anvende pensionsmidler til køb af Udbudte Aktier, kan tegning ske på samme måde
som ved køb af Udbudte Aktier med frie midler (se punkt 9.25.2).
Ordrer er bindende og kan ikke ændres eller annulleres, bortset fra hvad der fremgår i det følgende
punkt.
Hvis Selskabet i perioden fra Virksomhedsbeskrivelsesdatoen og indtil tidspunktet for Udbudsperiodens
udløb offentliggør en selskabsmeddelelse om intern viden i medfør af artikel 17 i MAR og punkt 4.1 i
Nasdaq First North Growth Market Rulebook af 1. september 2019, vil Selskabet give mulighed for, at
investorer, der inden offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen har indleveret tegningsordrer, kan trække
deres tegningsordrer tilbage senest 3 handelsdage efter offentliggørelsen af selskabsmeddelelsen.
Tegningsordrer, der ikke trækkes tilbage inden for den anførte frist, forbliver gyldige og bindende for
investorerne. Investorernes tilbagetrækningsadgang samt proceduren og fristen herfor vil fremgå af
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selskabsmeddelelsen. Såfremt ny væsentlig information offentliggøres mindre end 3 handelsdage før
tegningsperiodens udløb, forlænges tegningsperioden med op til 3 handelsdage, hvorved investor har op
til mindst 3 handelsdage til at trække tegningsordren tilbage. Der sker ingen forlængelse af
tegningsperioden, såfremt ny væsentlig information offentliggøres tidligere end 3 handelsdage før
tegningsperiodens udløb.

9.25.1 Udbud og tegning via indlevering af tegningsblanket
Tegningsblanketten indsendes til investors eget kontoførende institut inden for Udbudsperioden. For at
en ordre er bindende, skal den afgivne ordre være registreret i kontoførende pengeinstituts
handelssystem, eller den udfyldte og underskrevne tegningsblanket være indsendt til investors eget
kontoførende pengeinstitut i så god tid, at det kontoførende pengeinstitut kan behandle og fremsende
tegningsordren, så den er modtaget af Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland senest den
29. juni 2021 kl. 23:59.

9.25.2 Pensionsmidler
Ønsker investor at anvende pensionsmidler, kan investor tegne Udbudte Aktier via indlevering af
tegningsblanket, eller bruge tegningsmuligheden via kontoførende pengeinstituts handelsplatform eller
hos Nordnet AB (se punkt 8.25.1 og 8.25.3).

9.25.3 Udbud og tegning via Nordnet AB's danske hjemmeside
Tegningen via Nordnet AB’s danske hjemmeside (www.nordnet.dk) forudsætter, at investoren er oprettet
som kunde hos Nordnet AB, og foregår via Nordnets hjemmeside. Kunder hos Nordnet AB kan registrere
sig til tegning af Aktier via Nordnets hjemmeside frem til den 29. juni 2021 kl. 23:59. Tegningen er først
gældende efter den 29. juni 2021 kl. 23.59, idet tegningen inden da kan trækkes tilbage af investoren.
Såfremt investoren ønsker at tegne Udbudte Aktier, logger investoren sig ind på Nordnets hjemmeside
og vælger menupunktet Depot og vælger Børsnoteringer under afsnittet Corporate Actions. Her kan
investoren klikke på et link til Selskabets udbud, hvorfra Virksomhedsbeskrivelsen kan downloades, og
her kan investoren samtidig angive det ønskede antal Udbudte Aktier, som investoren ønsker at tegne,
ved at trykke på knappen ”Svar”.
Hvis investoren ikke allerede er oprettet som kunde hos Nordnet AB, opretter investoren sig som kunde
på Nordnets hjemmeside med kundekonto og tilhørende depot. Herefter følger investoren proceduren
som beskrevet ovenfor. Mere information om tegningsproceduren gennem Nordnet AB er tilgængelig på
www.nordnet.dk.
Når Udbuddet lukkes, og såfremt Udbuddet gennemføres, vil de Udbudte Aktier blive allokeret til
investorerne efter principperne for den fordelingsplan og reduktion, som er beskrevet i punkt 9.26. Det er
vigtigt, at investorer, som afgiver ordrer via Nordnet AB, har det nødvendige kontantbeløb stående på
den til depotet knyttede kontantkonto fra den 29. juni 2021 kl. 23:59 og frem til afregningsdatoen, som
forventes at være den 2. juli 2021. I tilfælde af manglende likviditet kan investor risikere at miste retten til
tildeling af Udbudte Aktier.
De investorer, som har tegnet Udbudte Aktier via Nordnets hjemmeside, får besked om tildelingen ved,
at de tegnede Aktier lægges ind i det angivne depot. Dette forventes at ske den 2. juli 2021.

9.26 Fordelingsplan og reduktion
Såfremt de samlede tegningsordrer ved Udbuddet overstiger antallet af Udbudte Aktier, vil der blive
foretaget reduktion som følger:
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●

Alle forhåndstilsagn af Nye Aktier tildeles investorerne fuldt ud, eftersom Aktierne er
forhåndsallokeret.

●

Investorer, der lægger tegningsordrer for tegningsbeløb til og med DKK 250.000, får om muligt
tildelt alle tegnede Udbudte Aktier. Ellers foretages der en matematisk reduktion, baseret på at
give samme fordelingsnøgle til alle, der bliver tildelt Aktier. Dog vil der ikke reduceres til mindre
end 475 Aktier svarende til et tegningsbeløb på DKK 3.800 (Minimumstegningsbeløbet) pr.
investor.

●

Investorer, der lægger tegningsordrer over DKK 250.000, får om muligt tildelt alle tegnede
Udbudte Aktier. Ellers foretages der en reduktion ved, at Bestyrelsen diskretionært træffer
beslutning herom i samråd med Selskabets Certified Adviser.

I tilfælde af overtegning vil der være risiko for, at investorer ikke får tildelt nye Aktier, idet Selskabet ikke
vil tildele under Minimumstegningsbeløbet på DKK 3.800 svarende til 475 Aktier pr. tegningsordre.
Selskabet vil foretage den individuelle vurdering ud fra hensynet til at skabe det bedst mulige fundament
for likviditet i Aktierne og sikre Selskabet en attraktiv, stabil aktionærkreds, hvor bl.a. kriterier som
investortype og spredning af selskabskapital vil blive anvendt.

9.27 Fysiske og juridiske personers interesse i udstedelsen/udbuddet
Som beskrevet i punkt 8.4 er Direktionen og enkelte bestyrelsesmedlemmer, direkte og indirekte
aktionærer i Selskabet. Disse personer har derfor en interesse i Udbuddet. Bestyrelsesmedlemmernes
forhåndstilsagn om tegning i Udbuddet henvises til oversigten i punkt 9.22. Pågældende personer og
selskaber har derfor en interesse i Udbuddet, såfremt Udbuddet overtegnes.
Copyright Agent har indgået aftale med Nordnet AB om distribution og med Nordea Danmark, filial af
Nordea Bank Abp, Finland om aktieudstedelse samt afvikling af Udbuddet. Nordnet AB og Nordea
Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland vil modtage sædvanlige honorarer og provisioner for disse
transaktioner og ydelser. Visse honorarer for rådgivningsydelser vil efter Optagelsen til handel for
assistance med Udbuddet forfalde til betaling til Certified Adviser, Norden CEF ApS samt øvrige
rådgivere (se punkt 9.31). Copyright Agent er ikke bekendt med, at øvrige fysiske eller juridiske personer
har interesse i Udbuddet, eller at der i øvrigt foreligger interessekonflikter, der er væsentlige for
Udbuddet.
Selskabet har indgået aftale med Ritzau om håndtering af selskabsmeddelelser. Selskabet anser ikke, at
der er en interessekonflikt i forhold til, at Ritzau er kunde i Selskabets primære forretning. Det er 2
forskellige dele af Ritzaus koncern. Valget er foretaget som følge af en anbefaling fra Selskabets
Certified Adviser (Norden CEF ApS).

9.28 Tilbagekaldelse
Gennemførelsen er betinget af, at Udbuddet ikke tilbagekaldes. Selskabet kan til enhver tid tilbagekalde
Udbuddet før offentliggørelsen af resultatet. Udbuddet kan ikke tilbagekaldes efter offentliggørelsen af
resultatet af Udbuddet. Selskabet kan tilbagekalde Udbuddet af forskellige årsager, herunder hvis den
angivne tegning på minimum 3.125.000 styk Nye Aktier (Minimumstegningen) ikke tegnes, eller hvis
Nasdaq Copenhagen A/S ikke godkender antallet af kvalificerede aktionærer og/eller størrelsen af Free
Float, eller hvis der i perioden mellem datoen for Virksomhedsbeskrivelsen og inden tidspunktet for
offentliggørelsen af resultatet af Udbuddet indtræffer forhold, som efter Selskabets Bestyrelses
vurdering indebærer, at en Optagelse til handel vil være umulig eller uhensigtsmæssig. I tilfælde af, at
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Udbuddet tilbagekaldes, vil dette straks blive offentliggjort via Nasdaq First North Growth Market
Denmark. Såfremt Udbuddet måtte blive tilbagekaldt, uanset årsagerne dertil, kan investorer ikke rejse
krav mod Selskabet eller mod Selskabets Bestyrelse eller Direktion.

9.29 Lovvalg
Udbuddet er gennemføres i henhold til dansk ret. Virksomhedsbeskrivelsen er bl.a. udarbejdet med det
formål at opfylde de betingelser, der er gældende efter dansk lovgivning, samt regelsættet i Nasdaq First
North Growth Market Rulebook af 1. september 2019.

9.30 Market Maker (Likviditetsprovider)
Selskabet har ikke indgået aftale med tredjemand om at være Market Maker eller Likviditetsprovider.

9.31 Aktører i forbindelse med Udbuddet
Certified Adviser for Selskabet:
Norden CEF ApS
Gammel Strand 40, 2
DK - 1202 København K
CVR-nummer 31933048
Afviklingsagent og aktieudstedende ved Udbuddet:
Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland
Grønjordsvej 10
DK - 2300 København S
CVR-nummer 25992180
Advokat for Selskabet:
Mazanti-Andersen Advokatpartnerselskab
Amaliegade 10
DK - 1256 København K
CVR-nummer 35892052
Revisor for Selskabet:
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
Dirch Passers Alle 36
DK - 2000 Frederiksberg
CVR-nummer 30700228
Distribution:
Nordnet Bank, filial af Nordnet Bank AB, Sverige
Havneholmen 27, 7
DK - 1561 København V
CVR-nummer 32301908
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10 Appendiks
10.1 Definitioner og ordliste
Afviklingsdagen: Afvikling af de Udbudte Aktier forventes at finde sted 3 handelsdage efter
offentliggørelse af resultatet af Udbuddet.
Aktier/Aktierne: De Eksisterende Aktier og Nye Aktier.
Bestyrelsen: Selskabets til enhver tid siddende bestyrelse. Pr. Virksomhedsbeskrivelsesdatoen består
Bestyrelsen af: Henrik Richard Hasselbalch Busch, Malene Lei Raben, Caspar Blom, Jakob Hansen og
Poul Broeng Oddershede.
Bruttoprovenuet: Tegning af de Nye Aktier i Selskabet, som giver en bruttokapitaltilførsel på DDK 25-30
mio.
B2B: Business-to-Business. Når virksomheder sælger til virksomheder.
Certified Adviser: Norden CEF ApS, Gammel Strand 40, 2 sal, DK - 1202 København K. Telefon +45 20
72 02 00, CVR-nummer 31933048.
Continuous Integration/Continuous Deployment: software-udviklingsterm, som knytter sig til løbende
at udvikle og udgive software i mindre iterationer for at skabe større fremdrift, færre fejl og mere
automatisering.
Copyright Agent: Copyright Agent A/S, Pilestræde 28 A, DK - 1112 København K, CVR-nummer
37597287.
Digitalisering: En udvikling, hvor data bliver tilgængeligt på en måde, så det kan viderebearbejdes
automatisk af Algoritmer.
Direktion: Selskabets direktion bestående af Henrik Eggert.
DKK (beløb) mio.: Millioner danske kroner.
DKK (beløb) mia.: Milliarder danske kroner.
Eksisterende Aktier: 12.500.005 styk Eksisterende Aktier à DKK 0,04.
Eksisterende Aktionærer: Aktionærerne i Selskabet på Virksomhedsbeskrivelsesdatoen.
EUR (beløb) mia.: Milliarder Euro.
EUR (beløb) mio.: Millioner Euro.
Enterprise-kunder: Store internationale selskaber.
Fastkursemission: Når tegningskursen for hver enkelt aktie er endeligt fastlagt ved Udbuddets start.
Fit and proper: Engelsk betegnelse for en vurdering af erhvervsindividers egnethed og hæderlighed for
at besidde ledende stillinger.
Free Float: Andelen af Selskabets Aktier, der er i fri handel blandt investorer. Ejerandele på og over 10 %
indgår ikke i opgørelsen af Free Float. Ligeledes indgår beholdninger ejet af Bestyrelse og Direktion og
nært tilknyttede juridiske personer ikke i opgørelsen.
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F&U: Forskning og udvikling.
Første handelsdag: Den 7. juli 2021.
Go-to-Market: Engelsk betegnelse for en strategi for, hvordan Selskabet markedsfører sig til et givent
kommercielt marked.
Glo-cal forretningsmodel: Et centralt og samlet team - internationalt orienteret - som servicerer
markeder på lokale sprog og efter lokale specifikationer.
IPRaaS: Intellectual Property Rights as a Service – en full-service term for sikring af immaterielle
rettigheder (billeder, tekster, patenter, varemærker, brugsmodeller m.fl. som der kan opnås
rettighedsbeskyttelse af)
Ledelsen: Betyder Copyright Agents Direktion og Bestyrelse registreret i Erhvervsstyrelsen.
Lock-up: Engelsk betegnelse for den periode, efter Udbuddet er gennemført, hvor aktionærer ikke må
sælge deres aktier.
Likviditetsprovider: Se Market Maker.
MAR: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug.
Kaldes ofte også Markedsmisbrugsforordningen og regulerer bl.a. markedsmisbrug, det vil bl.a. sige
insiderhandel og kursmanipulation samt udstederes oplysningsforpligtelser, herunder indberetning af
ledende medarbejderes transaktioner.
Maksimumstegningen: Se Maksimumsudbuddet.
Maksimumsudbuddet: Tegning af 3.750.000 styk Nye Aktier, som medfører indbetaling til Selskabet af
et samlet Bruttoprovenu på DKK 30,0 mio.
Market Maker: En market maker er en ”prisstiller”. Market making-ordninger fungerer ved, at en
aktieudsteder indgår aftale med en market maker (typisk et pengeinstitut eller børsmægler) om at lægge
forskellige priser ud i markedet for udsteders aktier for at sikre, at der altid er en mulig køber eller sælger
til at matche de øvrige markedsaktørers ønske om at sælge eller købe aktier i selskabet. Hvis market
makerens salgspris matches af et købstilbud i markedet, sælger market makeren ud af sin
aktiebeholdning. Hvis market makerens købspris matches af et salgstilbud i markedet, køber market
makeren aktierne.
Minimumstegning: Se Minimumsudbuddet.
Minimumstegningsbeløbet: Der skal som minimum tegnes 475 Nye Aktier til DKK 3.800 pr.
tegningsordre.
Minimumsudbuddet: Tegningen af 3.125.000 styk Nye Aktier, som medfører indbetaling til Selskabet af
et samlet Bruttoprovenu på DKK 25 mio.
Multipliers: term for en kundetype, som med en aftale, kan bringe flere kunder ind. Eksempelvis et
fotografforbund, som i et samarbejde kan bringe medlemmerne af forbundet ind som kunder og brugere
af Selskabets produkter og services.
Nasdaq First North Growth Market: Er en markedsplads, som har status af et registreret
SMV-vækstmarked som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om markeder for finansielle
instrumenter (EU 2014/65) som implementeret i den nationale lovgivning i Danmark, Finland og Sverige,
som drives af en børs, der indgår i Nasdaq-koncernen.
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Nasdaq First North Growth Market Denmark: Den danske del af markedspladsen Nasdaq First North
Growth Market, som driftes af Nasdaq Copenhagen A/S, CVR-nummer 19042677, Nikolaj Plads 6, DK 1067
København K.
Nasdaq First North Growth Market Rulebook af 1. september 2019: Nasdaq First North Growth
Markets eget regelsæt, som bl.a. indeholder bestemmelser om optagelse til handel af selskabers aktier
og selskabernes overholdelse af gældende oplysningsforpligtelser.
Nye Aktier: Mellem 3.125.000 styk Aktier og 3.750.000 styk Aktier à nominelt DKK 0,04 i Copyright
Agent A/S, som omfattes af Udbuddet.
Optagelse til handel: Optagelse til handel af Selskabets Eksisterende og Nye Aktier på Nasdaq First
North Growth Market Denmark.
Proof of Concept: Engelsk betegnelse for en minimal implementering af en løsning, der kan bruges som
en demonstration. Denne type løsning kræver videreudvikling, før den kan sælges til tredjepart.
Rammeaftale: En aftale med Selskabets kunder, der lægger klare regler for samhandlen mellem de 2
parter. Det forpligter dog ikke nødvendigvis virksomhederne til at handle, men fastlægger vilkårene
herfor, såfremt det sker.
R&D: Engelsk betegnelse for Research and Development: Forskning og udvikling.
SaaS: Software as a Service.
Selskabet: Copyright Agent A/S, Pilestræde 28A, DK - 1112 København K, CVR-nummer 37597287.
Statista: Selskab der offentliggør statistikker indenfor mange erhvervsområder.
Track Record: Engelsk betegnelse for et forløb af historiske resultater, der viser, hvor godt de har
præsteret indtil nu og dermed illustrerer sandsynligheden for, at produktet virker og skaber et godt
omdømme for Selskabet, der producerer produktet i fremtiden.
Udbuddet: Udbud af minimum 3.125.000 styk Nye Aktier og maksimum 3.750.000 styk Nye Aktier.
Udbudskurs: DKK 8,00 pr. Ny Aktie. Udbudskursen er fast.
Udbudte Aktier: Nye Aktier.
Udbudsperioden: Løber fra og med onsdag den 16. juni 2021 kl. 09.00 til og med tirsdag den 29. juni
2021 kl. 23.59.
USD (beløb) mia.: Milliarder amerikanske dollars.
Value Propositions: Beskrivelse af hvad der gør produktet godt.
Vandmærke-teknologi: Invisible digital watermarking teknologi, som indsætter et usynligt mærke i
billedet, der således gør billedet sporbart og knytter licensdata direkte til billedet, som kun Selskabet kan
aflæse som en del af den samlede Vandmærke-løsning.
Virksomheden: Copyright Agent A/S, Pilestræde 28A, DK - 1112 København K, CVR-nummer 37597287.
Virksomhedsbeskrivelsen: Denne virksomhedsbeskrivelse.
Virksomhedsbeskrivelsesdatoen: Den 15. juni 2021.
Who Copied Me: Produktnavn for den teknologi Selskabet har til sikring af tekster.

Side 91 af 101

10.2 Copyright Agents vedtægter
The English part of this parallel document in Danish and English is an unofficial translation of the original Danish text. In
the event of disputes or misunderstandings arising from the interpretation of the translation, the Danish language shall
prevail.

VEDTÆGTER

ARTICLES OF ASSOCIATION

1.

NAVN

1.

NAME

1.1

Selskabets navn er Copyright Agent A/S.

1.1

The name of the company is Copyright Agent A/S.

1.2

Selskabets binavn er Copyright Agent A/S, CA A/S og 1.2
Alessa A/S.

The secondary names of the company are CopyrightAgent
A/S, CA A/S og Alessa A/S.

2.

FORMÅL

OBJECTIVE

2.1

Selskabets formål er sikring af immaterielle rettigheder
over internettet og efter bestyrelsens skøn hermed
beslægtet virksomhed.

3.

SELSKABETS KAPITAL

3.1

Selskabskapitalen udgør DKK 500,000,20 fordelt på 3.1
nominelt 12.500.005 aktier à DKK 0,04. Selskabskapitalen
er fuldt indbetalt.

The share capital is DKK 500.000.20, divided into nominal
12,500,005 shares of DKK 0.04. The share capital has
been fully paid-up.

3.2

Kapitalandelene er omsætningspapirer og skal lyde på 3.2
navn. Kapitalandelene skal tillige noteres i selskabets
ejerbog.

The shares are negotiable instruments and shall be made
out in the shareholder's name. The shares shall also be
recorded in the company's register of shareholders.

3.3

Ejerbogen føres af Computershare A/S, CVR-nr. 27 08 88 3.3
99.

The register of shareholders shall be
Computershare A/S, CVR no. 27 08 88 99.

3.4

Der gælder ingen
omsættelighed.

The shares shall have no restrictions as to their
transferability.

3.5

Ingen aktier er tillagt særlige rettigheder.

No shares have special rights.

3.6

Aktierne er registreret hos og udstedes i papirløs form 3.4
gennem VP Securities A/S, CVR-nr. 21 59 93 36. Udbytte
udbetales gennem VP Securities A/S og indsættes på
udbyttekonti registreret i VP Securities A/S. Rettigheder
vedrørende aktierne skal anmeldes til VP Securities A/S
efter de herom gældende regler.

The shares are registered with and issued in paperless
form through VP Securities A/S, CVR no. 21 59 93 36.
Payment of dividend is made through VP Securities A/S by
transfer to the accounts registered with VP Securities A/S.
Any rights concerning the shares shall be reported to VP
Securities A/S in accordance with the applicable rules.

4.

BEMYNDIGELSE TIL FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN

AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

4.1

Med den begrænsning, der følger af punkt 4.3, er 4.1
bestyrelsen i perioden indtil den 15. maj 2026 bemyndiget
til ad én eller flere gange at forhøje selskabets nominelle
aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med op til
nominelt DKK 125.000 med fortegningsret for selskabets
aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til denne
bemyndigelse skal af bestyrelsen gennemføres ved

2.

The objective of the company is to protect intellectual
property rights on the internet and other business related
hereto as determined by the board of directors.
3.

indskrænkninger

i

aktiernes

4.

SHARE CAPITAL

kept

by

Subject to the limitation set out in clause 4.3, the board of
directors is until 15 May 2026 authorized at one or more
times to increase the company's nominal share capital by
the issuance of new shares with up to nominal DKK
125,000 with pre-emptive rights for the company's
shareholders. Capital increases according to this
authorization shall be carried out by way of cash
contributions. The shares may be issued at market price
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kontantindskud. Aktierne kan udstedes til markedskurs
eller en favørkurs som fastsat af bestyrelsen.

or a discount price as determined by the board of
directors.

4.2

Med den begrænsning, der følger af punkt 4.3, er 4.2
bestyrelsen i perioden indtil den 15. maj 2026 bemyndiget
til ad én eller flere gange at forhøje selskabets nominelle
aktiekapital ved udstedelse af nye aktier med op til
nominelt DKK 125.000 uden fortegningsret for selskabets
aktionærer. Kapitalforhøjelser i henhold til denne
bemyndigelse kan af bestyrelsen gennemføres ved
apportindskud,
gældskonvertering
og/eller
kontantindskud. Aktierne skal udstedes til markedskurs.
Ved markedskurs anses en kurs inden for niveauet +/- 10
procent i forhold til kursen på selskabets aktier på Nasdaq
First North Growth Market.

Subject to the limitation set out in clause 4.3, the board of
directors is until 15 May April 2026 authorized at one or
more times to increase the company's nominal share
capital by the issuance of new shares with up to nominal
DKK 125,000 without pre-emptive rights for the
company's shareholders. Capital increases according to
this authorization can be carried out by the board of
directors by way of contributions in kind, conversion of
debt and/or cash contributions. The shares must be
issued at market price. Market price is considered to be
within the level +/- 10 percent of the price of the
company's shares on Nasdaq First North Growth Market.

4.3

Bemyndigelserne i punkt 4.1 og 4.2 kan alene udnyttes 4.3
inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt
nominelt DKK 125.000 aktier. Enhver udnyttelse af
bemyndigelserne under disse punkter medfører således
en reduktion af det samlede maksimum med det antal
aktier, der udstedes af bestyrelsen ved udnyttelse af
bemyndigelserne.

The authorizations in clauses 4.1 og 4.2 may only be
exercised within a total framework for the issuance of a
maximum nominal amount of DKK 125,000 shares.
Accordingly, any exercise of the authorizations under
those clauses entails a reduction of the total maximum by
the number of shares issued by the board of directors
upon exercise of the authorizations.

4.4

For aktier som udstedes i henhold til pkt. 4.1 og 4.2 skal 4.4
gælde, at de skal være omsætningspapirer og skal lyde på
navn og noteres på navn i ejerbogen. Aktierne skal ikke
være undergivet omsættelighedsbegrænsninger, og ingen
aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse
helt eller delvist. Der kan ikke ske delvis indbetaling.
Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående
aktiekapital og skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse.
Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i
selskabet
på
tidspunktet
for registreringen af
kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen.

For shares issued pursuant to clauses 4.1 and 4.2 the
following shall apply: The new shares shall be negotiable
instruments issued in the name of the holder and
registered in the name of the holder in the company's
register of shareholders. The shares shall not have any
restrictions as to their transferability and no shareholder
shall be obliged to have the shares redeemed fully or
partly. No partial payment is allowed. The shares shall be
with the same rights as the existing share capital and shall
not belong to a specific share class. The shares shall give
rights to dividends and other rights in the company from
the time of registration of the capital increase with the
Danish Business Authority.

4.5

Bestyrelsen er i perioden indtil den 31. august 2021 4.5
bemyndiget til at forhøje selskabets nominelle aktiekapital
ved udstedelse af nye aktier med op til nominelt DKK
150.000 uden fortegningsret for selskabets aktionærer.
Kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelse skal
gennemføres ved kontantindskud og skal ske til
markedskurs.

The board of directors is until 31 August 2021 authorized
at one or more times to increase the company's nominal
share capital by the issuance of new shares with up to
nominal DKK 150,000 without pre-emptive rights for the
company's shareholders. Capital increases according to
this authorization shall be carried out by cash
contributions and at market price.

4.6

For aktier som udstedes i henhold til pkt. 4.5 skal gælde, 4.5
at de skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn
og noteres på navn i ejerbogen. Aktierne skal ikke være
undergivet om-sættelighedsbegrænsninger, og ingen
aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse
helt eller delvist. Der kan ikke ske delvis indbetaling.
Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående
aktiekapital og skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse.
Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i
selskabet
på
tidspunktet
for registreringen af
kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen.

For shares issued pursuant to clauses 4.5 the following
shall apply: The new shares shall be negotiable
instruments issued in the name of the holder and
registered in the name of the holder in the company's
register of shareholders. The shares shall not have any
restrictions as to their transferability and no shareholder
shall be obliged to have the shares redeemed fully or
partly. No partial payment is allowed. The shares shall be
with the same rights as the existing share capital and shall
not belong to a specific share class. The shares shall give
rights to dividends and other rights in the company from
the time of registration of the capital increase with the
Danish Business Authority.

5.

BEMYNDIGELSE TIL UDSTEDELSE AF WARRANTS M.V.

AUTHORIZATION TO ISSUE WARRANTS ETC.

5.1

Med den begrænsning, der følger af punkt 5.3, er 5.1
bestyrelsen i perioden indtil den 15. maj 2026 bemyndiget
til ad én eller flere gange at udstede warrants, der giver

5.

Subject to the limitation set out in clause 5.3, the board of
directors is until 15 May 2026 authorized at one or more
times to issue warrants conferring the right to subscribe

Side 93 af 101

ret til tegning af op til nominelt DKK 62.500 aktier, samt til
at foretage den dertil hørende kapitalforhøjelse på
maksimalt nominelt DKK 62.500. Udstedelsen kan ske til
medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i selskabet og
selskabets eventuelle datterselskaber. Udstedelsen skal
ske til en udnyttelseskurs svarende til markedskursen på
udstedelsestidspunktet.
Udnyttelseskursen
skal
indbetales fuldt ud. Vilkår for warrants fastlægges af
bestyrelsen i forbindelse med udnyttelsen af nærværende
bemyndigelse.

for up to nominal DKK 62,500 shares and to carry out the
appertaining capital increase of maximum nominal DKK
62,500. Warrants may be issued to employees and board
members of the company and its subsidiaries, if any,
without
pre-emptive
rights for the company's
shareholders. Warrants shall be issued at an exercise price
equal to the market price at the time of issuance. The
exercise price must be fully paid. Terms of warrants are
determined by the board of directors in connection with
its exercise of this authorization.

5.2

Med den begrænsning, der følger af punkt 5.3, er 5.2
bestyrelsen er i perioden indtil den 15. maj 2026
bemyndiget til ad én eller flere gange til at forhøje
selskabets nominelle aktiekapital ved udstedelse af nye
aktier med op til nominelt DKK 62.500 til medarbejdere og
bestyrelsesmedlemmer i selskabet og selskabets
eventuelle datterselskaber. Kapitalforhøjelser i henhold til
denne
bemyndigelse
skal
gennemføres
ved
kontantindskud og skal ske til markedskurs.

Subject to the limitation set out in clause 5.3, the board of
directors is until 15 May 2026 authorized at one or more
times to increase the company's nominal share capital by
the issuance of new shares with up to nominal DKK
62,500 to employees and board members of the company
and its subsidiaries, if any. Capital increases according to
this authorization shall be carried out by cash
contributions and at market price.

5.3

Bemyndigelserne i punkt 5.1 og 5.2 kan alene udnyttes 5.3
inden for en samlet ramme på udstedelse af maksimalt
nominelt DKK 62.500 aktier. Enhver udnyttelse af
bemyndigelserne under disse punkter medfører således
en reduktion af det samlede maksimum med det antal
aktier, der enten udstedes eller kan blive udstedt ved
udnyttelse af tildelte warrants.

The authorizations in clauses 4.1 og 4.2 may only be
exercised within a total framework for the issuance of a
maximum nominal amount of DKK 62,500 shares.
Accordingly, any exercise of the authorizations under
those clauses entails a reduction of the total maximum by
the number of shares issued or to be issued by the
exercise of the granted warrants.

5.4

For aktier som udstedes i henhold til pkt. 5.1 og 5.2 skal 5.4
gælde, at de skal være omsætnings-papirer og skal lyde
på navn og noteres på navn i ejerbogen. Aktierne skal ikke
være undergivet omsættelighedsbegrænsninger, og ingen
aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse
helt eller delvist. Der kan ikke ske delvis indbetaling.
Aktierne skal i det hele være ligestillet med den bestående
aktiekapital og skal ikke tilhøre en særlig aktieklasse.
Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i
selskabet
på
tidspunktet
for registreringen af
kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen.

For shares issued pursuant to clauses 5.1 and 5.2 the
following shall apply: The new shares shall be negotiable
instruments issued in the name of the holder and
registered in the name of the holder in the company's
register of shareholders. The shares shall not have any
restrictions as to their transferability and no shareholder
shall be obliged to have the shares redeemed fully or
partly. No partial payment is allowed. The shares shall be
with the same rights as the existing share capital and shall
not belong to a specific share class. The shares shall give
rights to dividends and other rights in the company from
the time of registration of the capital increase with the
Danish Business Authority.

6.

GENERALFORSAMLINGER

GENERAL MEETINGS

6.1

Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle 6.1
selskabets anliggender inden for de i lovgivningen og
nærværende vedtægter fastsatte grænser.

The general meeting is the highest authority regarding all
the affairs of the company subject to the limitations
specified in the legislation and these articles of
association.

6.2

Selskabets generalforsamling skal afholdes på selskabets 6.2
hjemsted eller i Storkøbenhavn. Den ordinære
generalforsamling skal afholdes hvert år i så god tid, at
den
godkendte
årsrapport
kan
indsendes
til
Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5
måneder efter regnskabsårets udløb.

The general meetings of the company are held at the
company's registered office or in the Greater Copenhagen
Area. The annual general meeting shall be held in time for
the approved annual report to be submitted to the Danish
Business Authority within 5 months after expiry of the
financial year.

6.3

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen 6.3
eller revisor finder det hensigtsmæssigt, samt når det til
behandling af et bestemt angivet emne skriftligt begæres
af en eller flere aktionærer, der tilsammen ejer 5 procent
eller mere af selskabets aktiekapital. Indkaldelse hertil skal
ske senest 2 uger efter beslutningen eller begæringens
modtagelse.

An extraordinary general meeting shall be held when
deemed appropriate by the board of directors or the
auditor and when a request is presented in writing by
shareholders representing in aggregate at least 5 percent
or more of the company's share capital. The convening
hereof shall take place within two weeks after the decision
or receipt of the request.

6.4

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 6.4
2 ugers og højst 4 ugers varsel. Indkaldelsen

General meetings shall be convened by the board of
directors with a notice of a minimum 2 weeks and a

6.
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offentliggøres på selskabets hjemmeside og sendes
endvidere til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har
fremsat begæring herom.

maximum 4 weeks. The convening notice shall be
published on the company's website and sent to all
shareholders recorded in the register of shareholders who
have requested such notification.

6.5

Indkaldelsen
skal
indeholde
tid
og sted for 6.5
generalforsamlingen samt dagsorden med angivelse af,
hvilke emner der skal behandles. Såfremt et forslag til
vedtægtsændringer
skal
behandles
på
generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold
angives i indkaldelsen.

The notice shall specify the time and place for the general
meeting and contain the agenda for the general meeting.
If a proposal concerning amendments to the articles of
association is to be considered at the general meeting,
the substantial consent of the proposal shall be stated in
the notice.

6.6

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt for 6.6
ordinære generalforsamlingers vedkommende tillige
årsrapporten skal gøres tilgængelig for eftersyn for
aktionærerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

The agenda and the complete proposals and in case of
annual general meetings the annual report shall be made
available for review by the shareholders at the latest 2
weeks prior to the general meeting.

6.7

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget 6.7
dirigent. Over forhandlingerne på generalforsamlingen
føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

A chairman appointed by the board of directors shall
preside over the proceedings at the general meeting.
Minutes of the proceedings shall be signed by the
chairman of the meeting.

6.8

Generalforsamlinger afholdes på dansk eller, hvis det 6.8
besluttes af bestyrelsen, på engelsk. Dokumenter
udarbejdet
i
forbindelse
med
eller
efter
generalforsamlingen skal udarbejdes på dansk eller, hvis
det besluttes af bestyrelsen, på engelsk.

General meetings are conducted in Danish or, if decided
by the board of directors, in English. Documents prepared
in connection with or following a general meeting shall be
in Danish or, if decided by the board of directors, in
English.

7.

DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AGENDA FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING

7.1

Dagsorden
indeholde:

7.2

7.

for den ordinære generalforsamling skal 7.1

At the annual general meeting, the following business shall
be transacted:

1.

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i
det forløbne år.

1.

The board of directors' report on the company's
activities during the past year.

2.

Fremlæggelse af årsrapport til generalforsamlingens
godkendelse.

2.

Presentation of the annual report for the general
meeting's approval.

3.

Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning
af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

3.

Decision as to the appropriation of profits or the cover
of losses according to the approved annual report.

4.

Valg af medlemmer til bestyrelse.

4.

Election of members to the board of directors.

5.

Valg af revisor.

5.

Election of auditor.

6.

Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller aktionærer.

6.

Any motion
shareholders.

7.

Eventuelt.

7.

Miscellaneous.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne 7.2
behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring
herom skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen

from

the

board

of

directors

or

Any shareholder may request to have a particular item on
agenda of the annual general meeting. Such request must
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senest seks uger før afholdelsen af den ordinære
generalforsamling.

be submitted in writing to the board of directors no later
than six weeks prior to the annual general meeting.

8.

ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

8.

8.1

Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at 8.1
generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis
elektronisk.

The board of directors shall be authorized to determine
that general meetings shall be held electronically whether
in whole or in part.

8.2

Bestyrelsen
skal
sørge
for,
at
elektroniske 8.2
generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal
sikre, at det anvendte system er indrettet, så
lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling
opfyldes, herunder især aktionærernes adgang til at
deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen.
Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke aktionærer
der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de
repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

The board of directors shall ensure that electronic general
meetings are held in a secure manner and that the system
is so organised that the legislative requirements for the
holding of general meetings are complied with, including
in particular shareholders' right to attend, speak at and
vote at the general meeting. The system shall make it
possible to establish which shareholders are participating,
the amount of the share capital and the voting rights they
represent as well as the voting results.

8.3

Via egen opkobling tilslutter aktionærerne sig et virtuelt 8.3
forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen
fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer,
som anvendes ved elektronisk generalforsamling.

Through their own links the shareholders are connected to
a virtual forum at which the general meeting is held. The
board of directors shall determine the detailed
requirements for the electronic systems used at an
electronic general meeting.

8.4

I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling 8.4
angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som
skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen.
Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor
aktionærerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i
forbindelse med generalforsamlingen.

The notice convening the electronic general meeting shall
specify the detailed requirements for the electronic
equipment to be used in attending the general meeting. In
addition, it shall specify how to register and where the
shareholders can find information about the procedure
used in connection with the general meeting.

9.

STEMMERET

VOTING RIGHTS

9.1

Hvert aktiebeløb på DKK 0,04 giver én stemme på 9.1
generalforsamlingen.

Each share amount of DKK 0.04 carries one vote at the
general meeting.

9.2

På generalforsamlingen træffes alle beslutninger ved 9.2
simpelt stemmeflertal, bortset fra de tilfælde, hvor
selskabsloven
foreskriver
særlige
regler
om
repræsentation og majoritet.

All resolutions at the general meeting shall be passed by a
simple majority of the votes, unless otherwise provided by
the Danish Companies Act on representation and majority.

9.3

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til 9.3
at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, som
aktionæren
besidder
på
registreringsdatoen.
Registreringsdatoen er én uge før generalforsamlingen. En
aktionærs besiddelse af aktier og stemmer opgøres på
registreringsdatoen på baggrund af notering af
aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle
ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på
indførsel i ejerbogen.

A shareholder's right to attend general meetings and to
vote at general meetings is determined on the basis of the
shares that the shareholder owns on the record date. The
record date shall be one week before the general meeting
is held. The shares which a shareholder owns are
calculated on the record date on the basis of the
recording of ownership in the register of shareholders as
well as notifications concerning ownership which the
company has received with a view to update the register
of shareholders.

9.4

En aktionær, der er berettiget til at deltage i 9.4
generalforsamlingen i henhold til pkt. 9.3, og som ønsker
at deltage i generalforsamlingen skal senest tre hverdage
før dens afholdelse anmode selskabet om adgangskort.

Any shareholder who is entitled to attend a general
meeting pursuant to clause 9.3 and who wishes to attend
the general meeting must request an admission card from
the company no later than three business days in advance
of the general meeting.

9.5

En aktionær kan møde personligt eller ved fuldmagt. 9.5
Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret
fuldmagt.

A shareholder may attend the general meeting in person
or by proxy. The proxy shall submit a written and dated
power of attorney.

9.

ELECTRONIC GENERAL MEETINGS
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9.6

En aktionær, der er berettiget til at deltage i en 9.6
generalforsamling i henhold til pkt. 9.3, kan brevstemme.
Brevstemmer skal være selskabet i hænde senest
hverdagen
før
generalforsamlingens
afholdelse.
Brevstemmer kan ikke tilbagekaldes.

Any shareholder who is entitled to attend a general
meeting pursuant to clause 9.3 may vote by post. Votes
by post shall be received by the company no later than
one business day in advance of the general meeting.
Votes by post cannot be revoked.

10.

LEDELSE

MANAGEMENT

10.1

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3-7 medlemmer valgt 10.1
af generalforsamlingen for tiden indtil næste ordinære
generalforsamling. Genvalg er muligt.

10.2 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand.

10.

The company is managed by a board of directors
consisting of 3 to 7 directors elected by the general
meeting to hold office until the next annual general
meeting. Re-election may take place.

10.2 The board of directors shall elect a chairman among its
members.

10.3 Anliggende behandlet i bestyrelsen afgøres ved simpelt 10.3 Resolutions of the board of directors are passed by a
stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens
simple majority. In case of a tie, the chairman shall have
stemme udslagsgivende.
the casting vote.

10.4 Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 10.4 The board of directors shall appoint 1 to 2 executive
medlemmer til at varetage den daglige ledelse af
officers to be responsible for the day-to-day management
selskabets virksomhed.
of the company's business.
11.

TEGNINGSREGEL

11.

11.1

Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i 11.1
forening eller af den samlede bestyrelse.

The company is bound by the joint signatures of the
chairman of the board of directors and a member of the
executive management, or by the joint signature of all
members of the board of directors.

12.

KOMMUNIKATION

COMMUNICATION

12.

POWER TO BIND THE COMPANY

12.1 Al kommunikation fra selskabet til dets aktionærer, 12.1 All communication from the company to the shareholders,
herunder fremsendelse og fremlæggelse af meddelelser
including submission of notices and documents, may,
og dokumenter, kan – i det omfang andet ikke fremgår af
unless otherwise provided by the Danish Companies Act,
selskabsloven - ske elektronisk via offentliggørelse på
be communicated electronically on the company's website
selskabets hjemmeside eller ved brug af e-mail til alle i
or by use of emails to all shareholders named in the
ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat
register of shareholders who have requested this. The
begæring herom. Det er aktionærernes ansvar at sikre, at
shareholders are responsible for providing the company
selskabet er i besiddelse af korrekte og opdaterede
with correct and updated e-mail addresses.
e-mailadresser.
12.2 Information om kravene til de anvendte systemer samt om 12.2 Information on the requirements for the systems and
fremgangsmåden i forbindelse med kommunikation ved
procedures used for communication by e-mail may be
e-mail oplyses ved henvendelse til selskabet.
obtained from the company.

13.

REVISION

13.

AUDIT

13.1 Selskabets
årsrapport
revideres
af
en
af 13.1 The company's annual report shall be audited by a state
generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret
authorized or registered auditor elected by the general
revisor. Revisor vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan
meeting. The auditor shall be elected for one year at a
finde sted.
time. Re-election may take place.
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13.2 Årsrapporten skal udarbejdes og aflægges på dansk eller, 13.2 The annual report is prepared and presented in Danish or,
hvis det besluttes af bestyrelsen, på engelsk.
if decided by the board of directors, in English.

14.

REGNSKABSÅR

14.

ACCOUNTING YEAR

14.1

Selskabets regnskabsår skal løbe fra 1. januar til 31. 14.1 The accounting year of the company shall run from 1
december.
January to 31 December.
******

Ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling
den
5.
november
2020.
Ændret på selskabets
ekstraordinære generalforsamling den 16. maj 2021.
Ændret på selskabets bestyrelsesmøde den 21. maj 2021.
Ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling
den 3. juni 2021.

Amended at the company's extraordinary general meeting
on 5 november 2020. Amended at the company's
extraordinary general meeting on 16 May 2021. Amended
at the company's board meeting on 21 May 2021.
Amended at the company's extraordinary general meeting
on 3 June 2021.

10.3 Selskabets reviderede regnskab for regnskabsåret 2020
Selskabets reviderede regnskab for regnskabsåret 2020 er godkendt på Selskabets ordinære
generalforsamling den 11. maj 2021. Regnskabet kan hentes på Selskabets hjemmeside
www.copyrightagent.com og på CVR.dk.
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10.5 Tegningsblanket
Kun én blanket pr. depot.
Tegningsordre kan også afgives elektronisk via ordregivers eget kontoførende pengeinstituts
handelsplatform eller via Nordnet AB’s danske hjemmeside: nordnet.dk, jf. Virksomhedsbeskrivelsens
punkt 9.25.1 og 9.25.3.

Tegningsblanket
Bindende ordre om tegning af Aktier i Copyright Agent A/S, CVR-nummer 37597287.
Udbud af Nye Aktier i Copyright Agent A/S
Udbud af mellem 3.125.000 styk Nye Aktier og 3.750.000 styk
Nye Aktier à nominelt DKK 0,04.
Udbudsperiode
Den 16. juni 2021 kl. 09:00 til den 29. juni 2021 kl. 23:59 (dansk
tid) begge dage inkl.
Udbudskurs
Udbudskursen er DKK 8,00 pr. Ny Aktie à nominelt DKK 0,04.
Første handelsdag
Ved gennemførelse af Udbuddet forventes Første handelsdag
at være den 7. juli 2021.

Virksomhedsbeskrivelse
Virksomhedsbeskrivelsen er dateret den 15. juni
2021. Virksomhedsbeskrivelsen er offentliggjort på
Nasdaq First North Growth Market og på Selskabets
hjemmeside: www.copyrightagent.com/investors,
efter at Nasdaq Copenhagen A/S har accepteret
Optagelsen af Selskabets Aktier til handel på Nasdaq
First North Growth Market Denmark på betingelse af,
at Udbuddet gennemføres, og at Nasdaq First North
Growth Markets krav til antallet af kvalificerede
aktionærer og størrelsen af Free Float er opfyldt.
ISIN-kode
Permanent: DK0061552437.
Midlertidig: DK0061552510. Al handel i denne kode
sker for investorernes egen risiko og regning.

Ordregiver skal udfylde en blanket for hvert VP-depot, som ønskes benyttet til tegning af Aktier.
Tegningsordrer skal afgives ved indlevering af tegningsblanketten til ordregivers eget kontoførende
pengeinstitut i udfyldt og underskrevet stand i så god tid, at det kontoførende pengeinstitut har
mulighed for at behandle og videresende ordren, så den er Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp,
Finland i hænde senest den 29. juni 2021 kl. 23:59 (dansk tid). Der kan kun afgives én tegningsblanket
pr. depot i VP Securities A/S. Der skal minimum tegnes 475 styk Nye Aktier svarende til et tegningsbeløb
på DKK 3.800 pr. tegningsordre. Overstiger de samlede tegningsordrer antallet af Udbudte Aktier, vil der
ske reduktion af tegningsordrerne i overensstemmelse med det i Virksomhedsbeskrivelsen under punkt
9.26 anførte. Dog vil der ikke reduceres til mindre end 475 Aktier (Minimumstegningsbeløbet) pr.
investor.
På vilkår, som anført i Virksomhedsbeskrivelsen, dateret den 15. juni 2021, afgiver jeg/vi herved tilbud om
tegning af Aktier i Copyright Agent A/S.
Jeg/vi accepterer, at Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland kan kræve oplysninger om
mit/vort navn og adresse, samt er berettiget til at videregive denne information til Copyright Agent A/S.
Jeg/vi forpligter os til at betale modværdien af de tildelte Nye Aktier.
Jeg/vi erklærer samtidig, at jeg/vi er bekendt med indholdet i Virksomhedsbeskrivelsen dateret den 15.
juni 2021 og de deri nævnte risici.
Jeg erklærer, at informationen i tegningsblanketten kan distribueres mellem Nordea Danmark, filial af
Nordea Bank Abp, Finland, Copyright Agent A/S, Norden CEF ApS som rådgivere og mit eget
pengeinstitut.
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Tegningsønsker over DKK 250.000,00
1. Antal Aktier: Jeg/vi ønsker at tegne _______________ styk Aktier til DKK 8,00 pr. Aktie.
2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Aktier for DKK _______________ .

Tegningsønsker til og med DKK 250.000,00
1. Antal Aktier: Jeg/vi ønsker at tegne __________ styk Aktier til DKK 8,00 pr. Aktie (min. 475 styk).
2. Beløb: Jeg/vi ønsker at tegne Nye Aktier for DKK ___________ (min. DKK 3.800).

VP-konto og depot nr.
Kontoførende institut (navn)
VP-konto / depot nr.
Reg.nr. og kontonummer til
afregning

Personlige oplysninger
Navn
CPR/CVR-nr.
Gade
Postnr. og by
Telefon
E-mail

Underskrift ___________________________________ Dato ______ / ______ - 2021
Eventuelt firmastempel

Har du spørgsmål, er du velkommen til at sende en e-mail til investor@copyrightagent.com eller Certified
Adviser Norden CEF ApS, John Norden jn@nordencef.dk eller telefon + 45 20 72 02 00.
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