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”Detta dokument är en integrerad del av Investment Memorandum daterad februari 2018. Investment Memorandum innehåller mycket viktig information om riskerna i 

investeringen och projektet. Därför måste Investment Memorandum läsas och förstås i sin helhet innan ett investeringsbeslut fattas” 
 

	

 
TECKNING AV PREFERENSAKTIER I OMNIRES D3 AB 
(org.nr. 559110-9227) 
Undertecknad tecknar härmed preferensaktie(r) i Omnires D3 AB 
(”bolaget”) till priset 50 000 SEK/styck. Utdelning motsvarande 15 % per 
år betalas i samband med inlösen av preferensaktien.  
 
TECKNINGSLIKVID 
Undertecknad förbinder sig att utbetala teckningslikvid för ovanstående tecknade 
aktier enligt tidsramar nedan. Av emissionslikviden tillförs aktiekapitalet 50 
SEK/aktie och resterande belopp tillförs överkursfonden. Bolagets aktieägare 
kommer att rösta för att bolagsstämma i bolaget fattar beslut om nyemission 
enligt följande:	
		
• att tecknare kan vara annan än nuvarande aktieägare i bolaget, 
• att bolaget efter emissionen har två aktieslag, 1 000 stamaktier och maximalt 200 

preferensaktier med samma rösträtt och att preferensaktierna har företrädesrätt till 
en utdelning. 

• att bolaget styrelse äger rätten att ta in ytterligare preferensaktier under hela 
preferensaktiens löptid, 

• att rätt till vinstutdelning för de nyemitterade preferensaktierna föreligger fr.o.m. 
räkenskapsåret 2019, 

• att förbehåll enligt 4 kap, §§ 18 och 27 aktiebolagslagen (hembuds- och 
förköpsklausul) gäller för de nya aktierna, 

• att styrelsen i bolaget förbehåller sig rätten att förlänga tecknings- och likvidperiod, 
• att styrelsen, eller den styrelsen bemyndigar, bemyndigas att vidta de smärre 

justeringar av detta emissionsbeslut som kan visa sig erforderliga i samband med 
registrering av beslutet vid Bolagsverket. 

 
 
 
 

NAMN OCH ADRESSUPPGIFTER 
Antal preferensaktier a 50 000 SEK 
 
 

Personnummer/organisationsnummer 

Efternamn/Bolagsnamn 
 
 

Förnamn 

Postadress 
 
 
Postnummer 
 
 

Ort 

E-mail adress 
 
 
Telefon dagtid 
 
 

Mobilnummer 

Datum 
 
 

Underskrift 

 
 
 

 
VILLKOR I KORTHET 

Emittent: Omnires D3 AB 
Volym: 6 000 000 SEK 
Ränta: 15% 
Minsta 
investering: 

50 000 SEK 

Löptid: 10 mån +/-3 mån 
Status: Preferensaktier 
Teckningstid: Mars 2018 
Amortering: 100% återbetalning vid 

förfall. 
Emittentens 
inlösensrätt 

Emittenten äger rätten 
att i förtid lösa in aktien, 
dock skall minsta 
avkastning motsvara 7 
månaders ränta. 

Registrering Digtal aktiebok 
Återbetalning: Avses att ske genom 

försäljning av 
färdigställda projekt. 

Generella 
åtaganden: 

Preferensaktierna skall 
återbetalas i sin helhet 
inklusive ränta innan 
stamaktieägarehar rätt 
till utdelning. 

 
 

 
 
 
BETALNING 
Betalning skall ske till bolagets 
konto i Handelsbanken 6103 
490 571 891 och skall vara bolaget 
tillhanda snarast efter teckning. 
Ange person-/organisations-
nummer vid betalning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TECKNINGSANMÄLAN 
POSTAS TILL: 
 
Omnires AB 
Jungfrugatan 35 
114 44 Stockholm 

 

 


