
Bästa ÖSK:are,
 
Tack för ditt stora engagemang!
 
Om du vill teckna aktier i ÖSK fyller du i denna teckningslista och betalar in pengar enligt 
nedanstående.
 
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta Simon Åström, 0739-09 09 90, 
simon.astrom@oskfotboll.se.
 
Bolagsstämman i ÖSK Elitfotboll AB (publ), org.nr 556165-6645, beslutade den 14 mars 2018 att bolagets aktiekapital 
skall ökas med högst 1 000 000 kronor genom nyemission av högst 40 000 aktier. Bolagsstämmans beslut framgår av 
Bilaga 1.
 
Betalning för de nya aktierna skall erläggas kontant enligt betalningsuppgifter nedan. Kopia av bolagsordningen och 
handlingar enligt 13 kap. aktiebolagslagen hålls tillgängliga på ÖSK:s kontor med adress: Rudbecksgatan 52G, 702 23 
Örebro.
 
Jag/vi tecknar härmed                    antal B-aktier* för 250 kronor styck, totalt belopp                         kr.

*) Minsta antalet aktier som kan tecknas är 20 stycken.

Beloppet sätts in på bankkontonummer 8452-5 693 986 997-7 på Swedbank. Märk betalningen 

med ditt namn.

                               
Namn (företag eller privatperson)
 
Org- eller personnummer
 
Firmatecknare (om företag)
 
Adress
 
Telefonnummer
 
E-postadress

Ort och datum

Namnteckning (behörig firmatecknare om företag)

Förtydligande

TECKNINGSLISTA NYEMISSION
ÖSK ELITFOTBOLL AB (PUBL)

Blanketten lämnas in som original på ÖSK:s kontor eller skickas till ÖSK Elitfotboll AB, 
Rudbecksgatan 52G, 702 23, Örebro.



Styrelsens förslag till beslut om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas 
företrädesrätt 

Styrelsen i ÖSK Elitfotboll AB (publ), org.nr 556165-6645, föreslår att bolagsstämman beslutar att 
genom nyemission öka bolagets aktiekapital med högst 1 000 000 genom nyemission av högst 
40 000 aktier, varav högst 4 000 ska utgöra A-aktier och högst 36 000 ska utgöra B-aktier. Akti-
erna ska fördelas på så sätt att 1 A-aktie ska emitteras per 9 emitterade B-aktier. Nyemissionen 
ska ske enligt följande villkor:
 
1. Rätt att teckna nya aktier ska, vad gäller A-aktier, tillkomma föreningen Örebro SK            
Fotbollsklubb och, vad gäller B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma 
allmänheten. 
 
2. Teckning och tilldelning av B-aktier kan endast ske till ett belopp om minst 5 000 kronor, det vill 
säga att en aktieägare måste teckna sig för minst 20 aktier. 
 
3. Vid överteckning ska tilldelning ske i proportion till antal tecknade aktier.
 
4. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att sprida ägandet för att uppfylla 
behovet av att få in mer kapital och för att ge medlemmar och övriga intressenter möjlighet att 
teckna aktier i ÖSK Elitfotboll AB (publ).
 
5. Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 2018-07-01. Styrelsen 
ska äga rätt att förlänga teckningstiden.
 
6. De nya aktierna emitteras till en kurs av 250 kronor per aktie. Aktiernas kvotvärde uppgår till 25 
kronor per aktie. Resterande del ska föras till överkursfond.
 
7. Teckningskursen för de nya aktierna motsvarar av styrelsen bedömt marknadsvärde.
 
8. Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast sju (7) dagar efter beslut om tilldelning genom 
kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga betalningstiden.
 
9. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsår 2018.
 
10. Emissionsbeslutet förutsätter ingen ändring av bolagsordningen.
 
11. Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar 
som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.

___________________________

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två 
tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

BILAGA 1


