
    

 

 

 

     

Till dig som är intresserad av butiken på Tjockö och som gärna går på Ökrogen då och då.  
 
Du får nu ett erbjudande om att köpa aktier i Tjockö Butik och Krog AB, 556998-9907 

 

Nyemission 

Vid den ordinarie årsstämman i Tjockö Butik och Krog AB (TBK) den 2 april, beslöts att utlysa en 

nyemission 

Beslutet innebär  

 att öka aktiekapitalet med högst 141 500 kr till högst 511 500 kr genom nyemission av högst 

141 500 aktier  

 att teckningskursen ska vara 1 kr per aktie 

 att aktierna endast får tecknas i poster om 500 stycken. 

 

Syftet 

Syftet med nyemissionen är att möjliggöra investeringar och att stärka bolagets likviditet.  

Nödvändiga investeringar 

byte av samtliga kyl- och frysenheter i butiken 

Önskvärda investeringar 

solceller på krogtaket 

 vattentoalett för krogens gäster 

 

Erbjudande 

Styrelsen fick av stämman rätt att erbjuda icke-aktieägare, som har anknytning till Tjockö, att teckna de 

aktier i emissionen som inte tecknas av aktieägare. Du har nu möjlighet att teckna aktier i TBK. Aktierna 

har ett värde av en krona och säljs i poster om 500 st.  

  

Villkor 

De nya aktierna ska omfattas av förbehåll om hembud enligt bolagsordningens § 11. 

Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå från räkenskapsåret 2018. 

 

Teckningsförfarande 

Du tecknar aktier genom att fylla i en blankett (finns i Öbutiken) eller skicka motsvarande information till 

renee.eklind@gmail.com. Utan namn kan anteckning i aktieboken inte göras. 

Betalningen måste finnas på kontot senast den 30 juni 2018, för att du ska anses ha tecknat aktier. 

 

Handlingar 

Den senast fastställda årsredovisningen och revisionsberättelsen för Tjockö Butik och Krog AB, beslutet 

om nyemissionen samt bolagsordningen i Tjockö Butik och Krog AB, finns tillgängliga för intressenterna 

i Öbutiken och på hemsidan www.tjocko.se 

 

 

Tjockö den 25 maj 2018 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Lars Gustafsson 

Styrelseordförande 

Tjockö Butik och Krog AB 

 

 

 

mailto:renee.eklind@gmail.com


Skickas/lämnas till Tjockö Butik och Krog AB, Tjockö by 8, 761 96 Tjockö eller skannas och mailas till 

renee.eklind@gmail.com Med bekräftelsen får du information om vilket konto du ska sätta in pengarna 

på. 

 

Jag vill köpa  ………………………….…. st aktier (endast poster om 500 aktier) i Tjockö Butik och 

Krog AB, 556998-9907.  

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift    Namnförtydligande 

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

Adress  

 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

Telefon    Mobil 

 

 

………………………………………………………. 

Mailadress 

mailto:renee.eklind@gmail.com

