
 

 

Forslag ifm. ekstraordinær generalforsamling i 

Esbjerg Forenede Boldklubber Elitefodbold A/S, CVR-nr. 15619376 

 

 

Forslag til kapitalforhøjelse. Dagsordenens pkt. 4: 

 

4. Forslag fra selskabets bestyrelse om at forhøje selskabets aktiekapital med mindst nom. kr. 

8.000.000 og højest nom. kr. 39.500.000. Forhøjelsen af aktiekapitalen sker på følgende nær-

mere vilkår: 

 

 Kapitalforhøjelsen foretages med mindst kr. 8.000.000 og med højest kr. 39.500.000. 

 De nye aktier skal tilhøre samme aktieklasse som de hidtidige aktier i selskabet. Der skal 

ikke være forskellige aktieklasser i selskabet. 

 Selskabets nuværende aktionærer frafalder deres fortegningsret til de nye aktier, jfr. 

herved selskabslovens § 162, stk. 2.  

 De nye aktier skal indbetales fuldt ud, idet delvis indbetaling ikke er mulig, og tegning 

af de nye aktier skal finde sted på datoen for den ekstraordinære generalforsamlings af-

holdelse. 

 Indbetaling af de nye aktier til selskabet skal finde sted senest 10 dage efter tegningen. 

 Fordelingen af nytegnde aktier foretages af selskabets bestyrelse. 

 De nytegnede aktier udstedes i aktier á kr. 1 eller multipla heraf.  

 Tegningskursen er fastsat til kurs 100. 

 De nytegnede aktier skal ikke være omsætningspapirer. De skal lyde på navn og være 

noteret på navn i selskabets ejerbog og kan ikke overdrages til ihændehaveren. 

 De nye aktier giver fuld ret til udbytte og andre rettigheder i selskabet straks fra tids-

punktet for aktiernes indbetaling til selskabet. 

 Der gælder ingen indskrænkninger i de nye aktionærers fortegningsret.  

 De nytegnede aktier er ligesom selskabets hidtidige aktier ikke omfattet af omsættelig-

hedsbegrænsninger.  

 De nytegnede aktier skal i øvrigt i et og alt have fuldstændig samme retsstilling som de 

bestående aktier, om hvilken retsstilling der henvises til selskabets vedtægter.  

 Omkostningerne i forbindelse med kapitalforhøjelsen, der skal afholdes af selskabet, 

anslås til ikke at ville overstige kr. 1.000.000 med tillæg af moms og gebyr til Erhvervs-

styrelsen. 

 Selskabet erklærer at have afgivet rigtige og fyldestgørende oplysninger over for tegner-

ne. 
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Forslag til bemyndigelse. Dagsordens pkt. 6: 

 

6. Forslag fra selskabets bestyrelse om vedtægtsændring, hvorved bestyrelsen bemyndiges til at 

kunne træffe beslutning om forhøjelse af selskabets aktiekapital med indtil nom. kr. 5.500.000, 

jf. herved selskabslovens § 155. 

 

Forslaget er sålydende: 

 

- Bestyrelsen er i tiden frem til den 31. marts 2021 bemyndiget til at ad en eller flere om-

gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nom. kr. 5.500.000 fordelt på aktier á 

kr. 1,00. 

 

Forhøjelsen skal ske kontant uden fortegningsret for eksisterende aktionærer på udnyttel-

sestidspunktet. Der kan ikke ske delvis indbetaling. 

 

- Aktierne skal være ikke-omsætningspapirer og skal lyde på navn. Aktierne skal tilhøre 

samme aktieklasse som de eksisterende aktier. 

 

- Øvrige vilkår for kapitalforhøjelse i henhold til denne bestemmelse fastsættes af bestyrel-

sen. 

 


