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4. marts 2013 

Meddelelse nr. 152 

 

 

 

Ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner                            
 
I henhold til værdipapirhandelsloven § 28a skal SSBV-Rovsing indberette oplysninger om 
ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner med SSBV-Rovsing's aktier og 
tilknyttede værdipapirer.                                              
 
Oplysningerne er baseret på de indberetninger, som SSBV-Rovsing har modtaget fra ledende 
medarbejdere i SSBV-Rovsing. 
 
SSBV-Rovsing har i dag modtaget nedenstående oplysninger: 
 

Navn på den person indberetningen 
vedrører 

Søren A. Rasmussen ApS 

Årsag til indberetning Nærtstående til ledende medarbejder 
(direktør og bestyrelsesmedlem Søren Anker 
Rasmussen)  

Navn på det udstedende selskab SSBV-Rovsing A/S 
Fondskode DK0060400398 
Transaktionens karakter Salg 
Typen af værdipapir Aktier 
Handelsdato 4. marts 2013 
Marked hvorpå handlen er foretaget OTC 
Antal værdipapirer 1.023.071 
Kursværdien på handelsdagen DKK 450.151 

 
Navn på den person indberetningen 
vedrører 

Christian Rovsing A/S 

Årsag til indberetning Nærtstående til ledende medarbejder 
(bestyrelsesmedlem Johannes Rovsing)  

Navn på det udstedende selskab SSBV-Rovsing A/S 
Fondskode DK0060400398 
Transaktionens karakter Køb 
Typen af værdipapir Aktier 
Handelsdato 4. marts 2013 
Marked hvorpå handlen er foretaget OTC 
Antal værdipapirer 1.023.071 
Kursværdien på handelsdagen DKK 450.151 
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Om SSBV-Rovsing 

SSBV-Rovsing A/S leverer produkter, løsninger, software og tilknyttede services primært til 
rumfartsindustrien. 
 
Selskabets hovedaktiviteter er: 

 Leverance af et næsten komplet spektrum af produkter samt løsninger opbygget af 
standardprodukter til test af satellitter. Disse produkter og løsninger anvendes til 
elektrisk- og funktionel test af satellitter, satellit delsystemer samt moduler, der 
indbygges i satellitter. 

 Leverance af softwareløsninger, herunder kritisk software. 

 Uafhængig verificering og validering (ISVV) af kritiske software systemer (f. eks. kritisk 
software udviklet af tredjepart til satellitter og rumtransportsystemer). 

 Udvikling af højpålidelige og nøjagtige navigationssoftware produkter. 

 Lokal ingeniørbistand inden for kvalitetssikring, konfigurationskontrol, 
softwareudvikling samt software validering. 

 
www.rovsing.dk 
 
Yderligere oplysninger 
 
Søren A. Rasmussen, adm. direktør 
Telefon (+45) 40 30 54 50 
 

 

http://www.rovsing.dk/

