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Tegning af aktier i FC Helsingør A/S 

Bestyrelsen i FC Helsingør A/S har den 25.09.2022 besluttet at udbyde op til 10.000.000 stk. nye aktier til kurs 

DKK 1,00 pr. aktie. Ved fuldtegning svarer udbuddet til en udvidelse af selskabets kapital fra nuværende nom. DKK 1.485.400,00 til nom. DKK 

11.485.400,00 svarende til en udvanding af de nuværende aktier på 87 procent. Udbudskursen svarer ca. til en markedsværdi af selskabet 

efter emissionen omtrentlig svarende til provenuet. 

1. Tegningskurs og -betingelser 

1.1 De udbudte 10.000.000 stk. aktier af nom. DKK 1,0 udbydes kurs DKK 1,00 pr. aktie. 

1.2 Minimum tegning udgør 1.000 stk. aktier. 

1.4 Ved overtegning fordeles tegning forholdsmæssigt efter tegningsønske. 

1.3 Ved fuldtegning før tegningsperiodens udløb er selskabets bestyrelse berettiget til at lukke tegningen. 

1.4 Aktieemissionsbank er Spar Nord  

2. Tegningsønske 

Undertegnede giver hermed uigenkaldeligt tilsagn om tegning af:  

2.1   Antal stk. _____________________ (min. 1.000 og max. 10.000.000 stk.) aktier til kurs DKK 1,00 pr. stk. svarende til et samlet 

investeringsbeløb på DKK ____________________. 

3. Øvrige forhold 
Undertegnede bekræfter hermed, at ovenstående tegningsbeløb ved underskrift af nærværende bindende tegningstilsagn efter påkrav 

deponeres på aktieemissionskonto hos Spar Nord Helsingør afd. reg.nr. 9056 og kontonr. 1580118670 med angivelse af investors navn og 

CVR-nr./CPR-nr. 

Beløbet frigives til selskabet efter at kapitalforhøjelsen er registreret i det centrale virksomhedsregister og mod fremsendelse af en 

bekræftelse på, at investors ejerandel er tilført selskabets ejerbog.    

Kapitalforhøjelsen sker ved bestyrelsens beslutning af 25.09.2022, og tegningsperioden løber frem til 28.02.2023 kl. 16.00. Bestyrelsen kan 

diskretionært vælge at forlænge tegningsperioden ad en eller flere gange. Bestyrelsen forbeholder sig helt indtil registrering af 

kapitalforhøjelsen at aflyse kapitalforhøjelsen, hvorefter indbetalte tegningsbeløb vil blive tilbage betalt inden for fem hverdage efter 

Selskabet har modtaget bank oplysninger til brug herfor.  De nye kapitalandele holder samme rettigheder som eksisterende kapitalandele efter 

gennemførsel af registrering. 

 

Tegningen udgør en juridisk bindende erklæring for tegneren. 

 

Den _____ / ______ 2022/2023 Tegner: 

 Navn: _______________________________________ 

 CPR/CVR-nr.: __________________________________ 

  Adresse:  _______________________________________ 

   _______________________________________ 

  E-mail:    ____ 

   

Underskrift    

 

 

Den underskrevne tegningsblanket bedes senest den 28.02.2023 kl. 16.00 indsendt til FC Helsingør A/S, H P Christensens Vej 1 3000 

Helsingør mail@fchelsingor.dk  

mailto:mail@fchelsingor.dk

