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Monsenso A/S har i forbindelse med beslutningen om at gennemføre udbuddet af nye aktier i tilknytning til optagelsen af

selskabets aktier til handel på Nasdaq First North Growth Market Copenhagen modtaget nedenstående indberetninger i

henhold til markedsmisbrugsforordningens artikel 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) fra medlemmer af selskabets direktion

og bestyrelse samt disses nærtstående:

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne:

Navn: Thomas Lethenborg

Årsag til indberetningen:

Stilling/titel: Administrerende direktør

Første indberetning/ændring: Første indberetning

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

auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende:

Navn: Monsenso A/S, CVR-nr. 35517391

LEI-kode: 52990024UWU19T5URJ57

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

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

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier udstedt i midlertidig fondskode

Identifikationskode: ISIN DK0061278009 (som sammenlægges med og til ISIN DK0061277977 den 11. juni 2020)

Transaktionens art: Tegning af nye aktier ved udbud ifm. børsnotering på Nasdaq First North Growth Market Denmark

Pris(er): DKK 5,3 /aktie

Mængde(r): 18.900

Aggregerede oplysninger:

- Aggregeret mængde: N/A

- Aggregeret pris: N/A

Dato for transaktionen: 2. juni 2020

Sted for transaktionen: Nasdaq First North Growth Market Denmark

  

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne:

Navn: Jukka Pekka Pertola

Årsag til indberetningen:

Stilling/titel: Bestyrelsesformand

Første indberetning/ændring: Første indberetning

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

auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende:

Navn: Monsenso A/S, CVR-nr. 35517391



LEI-kode: 52990024UWU19T5URJ57

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

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

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier udstedt i midlertidig fondskode

Identifikationskode: ISIN DK0061278009 (som sammenlægges med og til ISIN DK0061277977 den 11. juni 2020)

Transaktionens art: Tegning af nye aktier ved udbud ifm. børsnotering på Nasdaq First North Growth Market Denmark

Pris(er): DKK 5,3 /aktie

Mængde(r): 40.000

Aggregerede oplysninger:

- Aggregeret mængde: N/A

- Aggregeret pris: N/A

Dato for transaktionen: 2. juni 2020

Sted for transaktionen: Nasdaq First North Growth Market Denmark

 

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne:

Navn: Bardram.Net ApS

Årsag til indberetningen:

Stilling/titel: Nærtstående til bestyrelsesnæstformand Jakob Eyvind Bardram

Første indberetning/ændring: Første indberetning

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

auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende:

Navn: Monsenso A/S, CVR-nr. 35517391

LEI-kode: 52990024UWU19T5URJ57

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

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

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier udstedt i midlertidig fondskode

Identifikationskode: ISIN DK0061278009 (som sammenlægges med og til ISIN DK0061277977 den 11. juni 2020)

Transaktionens art: Tegning af nye aktier ved udbud ifm. børsnotering på Nasdaq First North Growth Market Denmark

Pris(er): DKK 5,3 /aktie

Mængde(r): 18.900

Aggregerede oplysninger:

- Aggregeret mængde: N/A

- Aggregeret pris: N/A

Dato for transaktionen: 2. juni 2020

Sted for transaktionen: Nasdaq First North Growth Market Denmark

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne:

Navn: Geniematics Invest ApS

Årsag til indberetningen:

Stilling/titel: Nærtstående til bestyrelsesmedlem Thomas Knudsen

Første indberetning/ændring: Første indberetning

http://bardram.net/


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

auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende:

Navn: Monsenso A/S, CVR-nr. 35517391

LEI-kode: 52990024UWU19T5URJ57

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

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

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier udstedt i midlertidig fondskode

Identifikationskode: ISIN DK0061278009 (som sammenlægges med og til ISIN DK0061277977 den 11. juni 2020)

Transaktionens art: Tegning af nye aktier ved udbud ifm. børsnotering på Nasdaq First North Growth Market Denmark

Pris(er): DKK 5,3 /aktie

Mængde(r): 27.000

Aggregerede oplysninger:

- Aggregeret mængde: N/A

- Aggregeret pris: N/A

Dato for transaktionen: 2. juni 2020

Sted for transaktionen: Nasdaq First North Growth Market Denmark

 

Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne:

Navn: Quantass ApS

Årsag til indberetningen:

Stilling/titel: Nærtstående til bestyrelsesmedlem Jeppe Øvli Øvlesen

Første indberetning/ændring: Første indberetning

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

auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende:

Navn: Monsenso A/S, CVR-nr. 35517391

LEI-kode: 52990024UWU19T5URJ57

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

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

Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen: Aktier udstedt i midlertidig fondskode

Identifikationskode: ISIN DK0061278009 (som sammenlægges med og til ISIN DK0061277977 den 11. juni 2020)

Transaktionens art: Tegning af nye aktier ved udbud ifm. børsnotering på Nasdaq First North Growth Market Denmark

Pris(er): DKK 5,3 /aktie

Mængde(r): 18.868

Aggregerede oplysninger:

- Aggregeret mængde: N/A

- Aggregeret pris: N/A

Dato for transaktionen: 2. juni 2020

Sted for transaktionen: Nasdaq First North Growth Market Denmark

Kontakter

Thomas Lethenborg, CEO, 21298827, lethenborg@monsenso.com

mailto:lethenborg@monsenso.com


Om Monsenso

Monsenso er en innovativ virksomhed inden for mobil sundhed for mental sundhed. Vores mission er at bidrage til bedre

mental sundhed til flere mennesker til lavere omkostninger og hjælpe patienter, pårørende, behandlere og forskere med at

overvinde den byrde psykiske lidelser forårsager. Vores mobile sundhedsløsning giver et detaljeret overblik over patienters

mentale tilstand via indsamling af selvmonitoreringsdata omkring behandlingsresultater, tilstand og adfærd. Ved at forbinde

patienter, omsorgspersoner og behandlere supporterer løsningen både selvhjælp, uformel omsorg og egentlig behandling -

både i form af fysiske konsultationer og distancebehandling. Baseret på vedvarende forskning og udvikling skaber vores

team innovative løsninger, der passer ind i brugernes liv og arbejde og øger patienters livskavalitet. Få mere at vide på 

www.monsenso.com

Vedhæftninger

Download selskabsmeddelelse.pdf

http://www.monsenso.com/
https://via.ritzau.dk/ir-files/13559904/1036/1059/Download%20selskabsmeddelelse.pdf

