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. Aktierna 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 övriga intressenter.

2.

Vid överteckning ska tilldelning ske i proportion till antal tecknade aktier.

3.

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).

4.

Teckning av aktier ska ske genom teckning på teckningslista senast den 2017-0630. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

5.

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.

6.

Teckningskursen
marknadsvärde.

7.

Betalning för tecknade aktier ska erläggas senast sju (7) dagar efter beslut om
tilldelning genom kontant betalning. Styrelsen ska äga rätt att förlänga
betalningstiden.

8.

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning från och med för räkenskapsår 2017.

9.

Emissionsbeslutet förutsätter ingen ändring av bolagsordningen.

10.

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.
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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.

