
Torsdag 1 september klockan 16:30 på Restaurang 4e våningen.
Vi håller till i puben på plan 3.

Som delägare i ÖSK Elitfotboll AB är du välkommen och inbjuden till 

våra bolagsstämmor. På denna bolagsstämma ska vi fatta beslut på tre 

förslag från styrelsen i ÖSK Elitfotboll AB. Dessa förslag finns bifogade 

som bilagor till detta brev.
 
1. Beslut om nyemission
Spelarinvest och ÖSK har träffat en gemensam överenskommelse som säkerställer att 
delägarna i Spelarinvest får tillbaka det kapital man från början investerat i bolaget. Det 
kommer ske genom att ÖSK erbjuder sig att köpa samtliga aktier i Spelarinvest. ÖSK vill 
kunna erbjuda delägarna i Spelarinvest att återinvestera detta kapital i ÖSK och därför 
föreslår ÖSK:s styrelse att en ny nyemission genomförs med samma villkor som den som 
genomfördes under våren i samband med den första återbetalningen till Spelarinvests 
delägare.
 
2. Ändring av bolagskategori
ÖSK är i dagsläget ett privat aktiebolag. Som privat aktiebolag kan du endast rikta en 
nyemission till en begränsad skara, exempelvis till Spelarinvests delägare. ÖSK önskar 
kunna erbjuda även medlemmar och andra supportrar möjligheten att köpa ÖSK-aktier. 
För att detta ska vara möjligt behöver ÖSK Elitfotboll ombildas från ett privat till ett 
publikt aktiebolag. ÖSK uppfyller redan i dagsläget i stort sett alla kriterier för att vara 
ett publikt aktiebolag så omställningen kommer att vara minimal. ÖSK:s styrelse föreslår 
därför att ÖSK Elitfotboll AB ändrar bolagskategori från privat till publikt aktiebolag.
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3. Ändring i bolagsordning
Som en följd av att man ändrar bolagskategori från privat till publikt aktiebolag behöver 
man genomföra vissa förändringar i bolagsordningen. Det handlar om en ändring av 
firmanamnet samt en ändring om hur man kallar till bolagsstämmor. ÖSK:s styrelse 
föreslår att vi genomför dessa förändringar i bolagsordningen under förutsättning att 
beslut fattas att ändra bolagskategori.
 
Ekonomiska handlingar och redogörelser finns tillgängliga på ÖSK:s kontor. Vid frågor, 
kontakta gärna ÖSK:s vd Simon Åström på telefonnummer 0739-09 09 90 eller på  
e-post simon.astrom@oskfotboll.se.
 
Dagordning för den extra bolagsstämman

1.       Val av ordförande för stämman
2.       Val av protokollförare och justeringsman
3.       Upprättande och godkännande av röstlängd
4.       Godkännande av dagordningen
5.       Prövning av om stämman blivit sammankallad i laga ordning
6.       Beslut om nyemission i ÖSK Elitfotboll AB (bilaga 1)
7.       Beslut om byte av bolagskategori från privat till publikt bolag (bilaga 2)
8.       Beslut om ändring av bolagsordning för ÖSK Elitfotboll AB (bilaga 3)
9.       Stämmans avslutning


