
 
  

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

tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres 

 

 

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

  

a) Navn Lars-Erik Brenøe 

2.  Årsag til indberetningen  

a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen 

b) Første indberetning / 

ændring 

Første indberetning 

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

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  

a) Navn Danske Bank A/S 

b) LEI-kode MAES062Z21O4RZ2U7M96 

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

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

a) Beskrivelse af det 

finansielle instrument, 

instrumenttypen 

 

Identifikationskode 

Aktie 

 

 

 

DK0010274414 

b) Transaktionens art Køb 

c) Pris(er) og mængde(r) 

 
Pris(er) Mængde(r) 

DKK 80,94 6.168 
 

d) Aggregerede oplysninger 

- Aggregeret mængde 

- Pris 

 

- Totalt antal aktier: 6.168 

- Total pris:  DKK 499.237,92 

e) Dato for transaktionen 2020-04-30 

f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen 



 
  

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

tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres 

 

 

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

  

a) Navn Stephan Engels 

2.  Årsag til indberetningen  

a) Stilling/titel Medlem af direktionen for Danske Bank A/S, Chief Financial Officer 

b) Første indberetning / 

ændring 

Første indberetning 

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

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  

a) Navn Danske Bank A/S 

b) LEI-kode MAES062Z21O4RZ2U7M96 

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

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

a) Beskrivelse af det 

finansielle instrument, 

instrumenttypen 

 

Identifikationskode 

Aktie 

 

 

 

DK0010274414 

b) Transaktionens art Køb 

c) Pris(er) og mængde(r) 

 
Pris(er) Mængde(r) 

DKK 79,92896267 7.500 
 

d) Aggregerede oplysninger 

- Aggregeret mængde 

- Pris 

 

- Totalt antal aktier: 7.500 

- Total pris:  DKK 599.467,22 

e) Dato for transaktionen 2020-04-30 

f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen 



 
  

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

tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres 

 

 

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

  

a) Navn Stephan Engels 

2.  Årsag til indberetningen  

a) Stilling/titel Medlem af direktionen for Danske Bank A/S, Chief Financial Officer 

b) Første indberetning / 

ændring 

Første indberetning 

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

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  

a) Navn Danske Bank A/S 

b) LEI-kode MAES062Z21O4RZ2U7M96 

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

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

a) Beskrivelse af det 

finansielle instrument, 

instrumenttypen 

 

Identifikationskode 

Aktie 

 

 

 

DK0010274414 

b) Transaktionens art Køb 

c) Pris(er) og mængde(r) 

 
Pris(er) Mængde(r) 

DKK 80,40 7.500 
 

d) Aggregerede oplysninger 

- Aggregeret mængde 

- Pris 

 

- Totalt antal aktier: 7.500 

- Total pris:  DKK 603.000,00 

e) Dato for transaktionen 2020-05-01 

f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen 



 
  

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

tilknytning til dem skal indberettes og offentliggøres 

 

 

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

  

a) Navn Thorbjørn Lundholm Dahl 

2.  Årsag til indberetningen  

a) Stilling/titel Medlem af bestyrelsen 

b) Første indberetning / 

ændring 

Første indberetning 

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

auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende  

a) Navn Danske Bank A/S 

b) LEI-kode MAES062Z21O4RZ2U7M96 

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

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

a) Beskrivelse af det 

finansielle instrument, 

instrumenttypen 

 

Identifikationskode 

Aktie 

 

 

 

DK0010274414 

b) Transaktionens art Køb 

c) Pris(er) og mængde(r) 

 
Pris(er) Mængde(r) 

DKK 80,880 1.236 
 

d) Aggregerede oplysninger 

- Aggregeret mængde 

- Pris 

 

- Totalt antal aktier: 1.236 

- Total pris:  DKK 99.967,68 

e) Dato for transaktionen 2020-04-30 

f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen 
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