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Erbjudandet i sammandrag
Företrädesrätt
Fem (5) befintliga aktier av serie A ger rätt att teckna 
åtta (8) nya aktier av serie A. Fem (5) befintliga aktier  av 
serie B ger rätt att teckna åtta (8) nya aktier av serie  B

Teckningsrätter
För varje aktie av serie A som innehas på avstämnings
dagen erhålls åtta (8) teckningsrätter av serie A och 
för varje aktie av serie B som innehas på avstämnings
dagen erhålls åtta (8) teckningsrätter av serie B. Fem 
(5) teckningsrätter av serie A berättigar till teckning av 
en (1) ny aktie av serie A och fem (5) teckningsrätter 
av serie B berättigar till teckning av en (1) ny aktie av 
serie B

Teckningskurs
1,50 SEK per aktie

Emissionsbelopp:
Cirka 20,2 MSEK

Avstämningsdag
17 januari 2011. Sista dag för handel i AIK:s Baktie 
med rätt att delta i nyemissionen är den 12 januari 
2011

Teckning genom betalning
19 januari–2 februari 2011

Handel med teckningsrätter
19 januari–28 januari 2011

Handel med BTA
Handel med betalda tecknade aktier (BTA) sker på NGM 
Equity under perioden från och med den 19 januari  
2011 till dess att nyemissionen har registrerats av 
Bolagsverket, vilket beräknas ske i mitten av februari 
2011

Likviddag vid teckning utan företräde
Enligt avräkningsnota

ISIN-kod
Aktie, serie A: SE0000598260
Aktie, serie B: SE0000598278
BTA B 110117: SE0003724699
TR B 110117: SE0003724681

Kalendarium
Bokslutskommuniké 2010: 17 februari 2011
Delårsrapport januari–mars 2011: 5 maj 2011

Handlingar införlivade genom 
hänvisning
Detta prospekt består av, utöver föreliggande doku
ment, följande handlingar som härmed införlivas i 
prospektet genom hänvisning:

–  Delårsrapport för januari–september 2010. Del
årsrapporten har översiktligt granskats av Bolagets 
revisor.

–  Bolagets årsredovisningar avseende räkenskapsåren 
2007, 2008 och 2009. Årsredovisningarna har 
reviderats av Bolagets revisor. Hänvisningen avser 
endast historisk finansiell information inklusive 
förvaltningsberättelser, noter och revisionsberättel
ser på sid 13–30 i årsredovisningen för 2007, sid 
17–38 i årsredovisningen för 2008 samt sid 25–43 
i årsredovisningen för 2009.

Prospektet samt ovanstående handlingar kommer 
under prospektets giltighetstid att finnas tillgängliga 
på AIK:s hemsida (www.aikfotboll.se).

Definitioner
Med “AIK” eller “Bolaget” avses i detta prospekt AIK 
Fotboll AB (publ), org nr 5565201190, eller beroen
de på sammanhang, den koncern i vilken AIK Fotboll 
AB (publ) är moderbolag. Med “Koncernen” avses den 
koncern i vilken AIK Fotboll AB (publ) är moderbolag. 
Med “Erik Penser Bankaktiebolag” avses Erik Penser 
Bankaktiebolag, org nr 5560312570. Med “Euro
clear” avses Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB), 
org nr 5561128074.

Risker
En investering i AIK, ett bolag med huvudsaklig verk
samhet inom elitfotboll, är förenad med högre risker 
än en investering i ett väletablerat börsbolag med tra
ditionell verksamhet. AIK har dessutom historiskt haft 
problem med lönsamhet och likviditet. Läsare av detta 
prospekt uppmanas särskilt att beakta de risker som 
beskrivs under avsnittet ”Riskfaktorer”.

Exempel – En aktieägare med 200 aktier i AIK
En aktieägare som på avstämningsdagen den 17 ja
nuari 2011 innehar 200 aktier i AIK erhåller  
1 600 teckningsrätter som ger rätt att teckna 320 
nya aktier (1 600/5) mot kontakt likvid om 1,50 SEK 
per aktie, d v s totalt 480 SEK. Aktieägaren har efter 
utnytt jandet av teckningsrätterna och inbetald likvid to
talt 520 aktier i AIK.

Fotograf omslag: Sami Grahn
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Innehåll

uppRäTTANDE ocH REgISTRERINg Av pRoSpEKT
Detta prospekt har upprättats av styrelsen för AIK Fotboll AB (publ) med 
anledning av företrädesemissionen av aktier i Bolaget och upptagandet 
till handel av aktierna på NGM Equity. Bolagets Aaktie omfattas av 
hembud enligt bolagsordningen. Detta innebär att Aaktierna inte an
ses vara avsedda för allmän omsättning och omfattas därmed inte av 
prospektskyldighet. Detta prospekt har upprättats med anledning av att 
de Baktier  som emitteras i företrädesemissionen ska tas upp till han
del på NGM Equity. Prospektet har godkänts och registrerats av Finans
inspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 25–26 §§ lagen 
(1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet 
och registreringen innebär inte att Finansinspektionen garanterar att 
sakuppgifter i prospektet är riktiga eller fullständiga. Utöver vad som 
framgår på sid 30 avseende finansiell information i prospektet, eller an
nars uttryckligen anges, har ingen information i föreliggande prospekt 
granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Med undantag for vissa 
sedvanliga begränsningar hänförliga till värdepapperslagar och reglering
ar, kommer detta prospekt att finnas tillgängligt på Bolagets webbsida,  
www.aikfotboll.se, Erik Penser Bankaktiebolags webbsida, www.penser.
se, och Finansinspektionens webbsida, www.fi.se. Vissa siffror i prospek
tet har avrundats, medan beräkningar har utförts utan avrundning. Detta 
medför att vissa tabeller inte summerar korrekt.

Distributionen av detta prospekt och teckningsrätterna kan strida 
mot lag i vissa jurisdiktioner. Detta prospekt får inte användas i syfte att, 
eller som ett led i att, erbjuda någon person eller uppmana någon person 
till anbud i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller uppmanande 
att lämna anbud inte är tillåtet eller till en person som det skulle strida 
mot lag att erbjuda eller uppmana att lämna sådant anbud till. Inga åt
gärder har vidtagits för att registrera eller godkänna teckningsrätter, BTA 
eller nya aktier eller företrädesemissionen eller annars tillåta erbjudande 
till allmänheten av teckningsrätterna, BTA eller nya aktier, i någon juris
diktion utanför Sverige. Således får inte teckningsrätterna, BTA och de 
nya aktierna erbjudas, försäljas, återförsäljas, överföras eller levereras, 
direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, 
Nya Zeeland, Sydafrika, USA eller annan jurisdiktion där det inte skulle 
vara tillåtet att erbjuda teckningsrätter, BTA eller nya aktier. Förvärv av 
teckningsrätter, BTA eller nya aktier i strid med de begränsningar som 
beskrivs ovan kan vara ogiltigt. Bolaget och Erik Penser Bankaktiebolag 
kräver att personer som mottar detta prospekt följer de begränsningar 
som nämns ovan. Förvärv i strid med dessa begränsningar kan leda till 
brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Varken Bolaget eller Erik 
Penser Bankaktiebolag accepterar något legalt ansvar för brott mot dessa 
begränsningar, oavsett om det begås av en potentiell investerare i de nya 
aktierna eller ej. Inga teckningsrätter, BTA och nya aktier har registrerats, 
och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act of 
1933 enligt dess senaste lydelse, och inte heller enligt någon motsva
rande lag i någon enskild delstat eller annan jurisdiktion i USA.

FRAmTIDSINRIKTAD INFoRmATIoN
Information i detta prospekt som rör framtida förhållanden, såsom ut
talanden och antaganden avseende Bolagets framtida utveckling och 
marknadsförutsättningar, baseras på aktuella förhållanden vid tidpunk
ten för offentliggörandet av prospektet. Framtidsinriktad information är 
alltid förenad med osäkerhet eftersom den avser och är beroende av om
ständigheter utanför Bolagets kontroll. Någon försäkran att bedömningar 
som görs i detta prospekt avseende framtida förhållanden kommer att 
realiseras lämnas därför inte, vare sig uttryckligen eller underförstått. Bo
laget åtar sig inte heller att offentliggöra uppdateringar eller revideringar 
av uttalanden avseende framtida förhållanden till följd av ny information 
eller dylikt som framkommer efter tidpunkten för offentliggörandet av 
prospektet annat än vad som följer av tvingande lag.

INFoRmATIoN FRåN TREDjE pART
Detta prospekt innehåller historisk marknadsinformation. I det fall in
formation har hämtats från tredje part ansvarar Bolaget för att informa
tionen har återgivits korrekt. Såvitt Bolaget känner till har inga uppgif
ter utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller 
missvisande i förhållande till de ursprungliga källorna. Bolaget har dock 
inte gjort någon oberoende verifiering av den information som lämnats av 
tredje part, varför fullständigheten eller riktigheten i den information som 
presenteras i prospektet inte kan garanteras. Ingen tredje part enligt ovan 
har, såvitt Bolaget känner till, väsentliga intressen i Bolaget.

RåDgIvARE ocH EmISSIoNSINSTITuT
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare till Bolaget med anled
ning av förestående nyemission och har biträtt Bolaget i upprättande av 
detta prospekt. Då samtliga uppgifter i prospektet härrör från Bolaget 
friskriver sig Erik Penser Bankaktiebolag från allt ansvar i förhållande 
till aktieägare i Bolaget och avseende andra direkta eller indirekta kon
sekvenser till följd av beslut om investering eller andra beslut som helt 
eller delvis grundas på uppgifterna i detta prospekt. Erik Penser Bank
aktiebolag agerar även emissionsinstitut med anledning av förestående 
nyemission. Erik Penser Bankaktiebolag erhåller en på förhand avtalad 
ersättning för utförda tjänster i samband med förestående nyemission. 
Därutöver har Erik Penser Bankaktiebolag inga ekonomiska eller andra  
intressen i nyemissionen.

TvIST
Tvist som uppkommer med anledning av innehållet i detta prospekt och 
därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk dom
stol exklusivt, varvid Solna tingsrätt ska utgöra första instans. Svensk 
rätt är exklusivt tillämplig på detta prospekt med tillhörande handlingar. 
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Sammanfattning

Nyemissionen i sammandrag
Den 9 januari 2011 beslutade styrelsen, i enlighet med 
bemyndigande från den extra bolagsstämman den 
21 december 2010, att genomföra en ökning av aktie
kapitalet genom nyemission av högst 13 439 996 
aktier, varav högst 1 350 000 Aaktier och högst  
12 089 996 Baktier, från 8 399 998 aktier till högst 
21 839 994 aktier.

Innehav av fem (5) aktier av serie A medför rätt att 
teckna åtta (8) nya aktier av serie A och innehav av 
fem (5) aktier av serie B medför rätt att teckna åtta (8) 
nya aktier av serie B. Emissionskursen har fastställts 
till 1,50 SEK per aktie, vilket medför att Bolaget vid 
en fulltecknad emission tillförs högst cirka 20,2 MSEK 
före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 
1,2 MSEK.

Skriftliga teckningsförbindelser motsvarande totalt 
cirka 15,5 procent av nyemissionen har erhållits. Bland 
de som lämnat teckningsförbindelser att teckna sina res
pektive andelar av nyemissionen återfinns Bolagets röst
mässigt största aktieägare, AIK Fotbollsförening, samt 
de styrelseledamöter och ledande befattnings havare 
som äger aktier i AIK, se vidare sid 50 i prospektet. 

Motivet till föreliggande nyemission är att lösa kort
fristiga skulder om sammanlagt cirka 10,3 MSEK, 
varav  4,3 MSEK avser ett brygglån som upptagits i 
januari  2011, samt erhålla rörelsekapital för att pa
rera de stora likviditetssvängningar som förekommer i 
verksamheten. Inom elitfotbollsverksamhet genomgår 
kassaflödet med en normal säsongsmässighet ofta stora 
svängningar. Emissionen syftar till att ge Bolaget ökad 
finansiell flexibilitet och stabilitet i den löpande verk
samheten. Bolaget bedömer att nyemissionen ger den 
finansiella styrka som krävs för att driva en konkurrens
kraftig verksamhet.

De lån som avses lösas med del av emissionslikvi
den förfaller till betalning under februari 2011. Enligt 
styrelsens bedömning är befintligt rörelsekapital inte 
tillräckligt för de aktuella behoven de närmaste tolv 
månaderna, se vidare sid 39 i prospektet. 

marknad i korthet
Fotboll är en av Sveriges nationalsporter med drygt en 
miljon medlemmar i olika fotbollsföreningar. Omkring 
var tredje idrottsaktivitet som utövas i Sverige är fotboll 
och i Sverige finns totalt 285 971 licensierade spelare 
varav 72 875 är damer. 

De allsvenska föreningarnas totala intäkter under 
2009 uppgick till cirka 1,2 miljarder SEK, en ökning 
med 10,5 procent jämfört med föregående år. Av denna 
summa utgjorde spelarförsäljningar 190 MSEK. Under 
de senaste 10 åren har intäkterna ökat i en stadig takt. 
Figuren nedan visar utvecklingen av föreningarnas in
täkter mellan åren 2000–2009.

Det allsvenska publiksnittet uppgick år 2010 till 6 518 
åskådare per match, vilket är en minskning från 2009 
då publiksnittet uppgick till 7 953 åskådare. Publik
intresset har historiskt haft stora svängningar över tid 
vilket dels kan tolkas som cykliska upp och nedgångar 
men svängningarna kan delvis även förklaras av speci
fika händelser. Det lägre publiksnittet 2010 kan antas 
bero på ett antal faktorer. Bl a har svensk elitfotboll tap
pat på den internationella rankingen vilket medför ett 
minskat intresse och under 2009 förlorade Hammarby, 
ett stort publiklag, sin plats i allsvenskan vilket påver
kade publikintresset negativt. Publiksnittet år 2009 

Denna sammanfattning ska endast ses som en introduktion till prospektet. Varje beslut att investera i 
de aktier som erbjuds i förestående nyemission ska baseras på en bedömning av prospektet i sin helhet. 
Observera att det civilrättsliga ansvar som kan åläggas de personer som upprättat sammanfattningen 
endast kan göras gällande om sammanfattningen, eller en översättning av den, är vilseledande, felaktig 
eller oförenlig med övriga delar i prospektet. Det bör även noteras att en investerare som väcker talan 
vid domstol med anledning av uppgifter i detta prospekt kan bli tvungen att svara för eventuella rätte-
gångskostnader, inklusive översättning av prospektet i förekommande fall.

Allsvenska föreningarnas totala intäkter, MSEK
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SAmmANFATTNINg

visade  i sin tur en knapp ökning jämfört med publik
snittet för år 2008 som uppgick till 7 787 åskådare.

Biljettintäkterna utgör en väsentlig intäktskälla för 
de allsvenska klubbarna då hemma matchernas biljett
intäkter tillfaller klubben. Publikintäkterna under 2009 
(publikintäkterna under 2010 är ännu ej tillgängliga) 
ökade med 37,7 MSEK, motsvarande cirka 16 procent, 
jämfört med 2008. Under 2010 besöktes de allsvenska 
hemmamatcherna på Råsunda Fotbollstadion av i ge
nomsnitt 11 925 åskådare. Tillsammans med publik 
och övriga matchintäkter utgör reklam och sponsring
intäkter en viktig intäktskälla för klubbarna i Allsvens
kan. De flesta allsvenska klubbarna har ett antal spon
sorer och samarbetspartners vilka exponeras bland 
annat på arenor och på spelarnas matchdräkter. 

verksamhet i korthet
AIK är verksamt inom svensk elitfotboll. Bolagets intäk
ter genereras huvudsakligen genom verksamhet i an
knytning till det allsvenska herrlaget. Bolaget har även 
en herrjuniortrupp som spelar i Juniorallsvenskan. 

AIK:s affärsmodell består av ett antal byggstenar där 
basverksamheten utgörs av sportorganisationen och af

De allsvenska föreningarnas intäkter 2009

färsorganisationen. Sportorganisationen utgörs av elit
lagen och utvecklingstruppen. Affärsorganisationen 
ansvarar för marknad och försäljning, arrangemang, 
säkerhet, ekonomi, finans och administration. Sport
organisationen utgör huvuddelen av Bolagets kostna
der. I dagsläget är Bolagets enskilt största intäktskällor 
matchintäkter och intäkter från sponsorer och samar
betspartners. Den tredje största intäktskällan är rela
terad till centrala avtal och då främst till TVavtalet. 
Bolagets övriga intäktskällor är främst försäljning av 
merchandise. Utöver basverksamheten bedriver Bolaget 
en kontinuerlig investeringsverksamhet i form av kon
traktering och utveckling av spelare. Målen med denna 
verksamhet är att stärka Bolagets spelartrupper, samt 
att generera en positiv avkastning på investerat kapital. 
Goda sportsliga resultat kan leda till spel i internatio
nella cuper, vilket, beroende på AIK:s resultat, kan leda 
till stora extraordinära intäkter. Bolaget budgeterar inte 
för denna typ av intäkter på grund av svårigheter att 
bedöma den sportsliga delen av verksamheten samt de 
eventuella extraordinära intäkternas storlek.

Styrelse, ledande befattningshavare och 
revisorer
Styrelseledamöter i AIK är Johan Strömberg (ord
förande ), Mats Carlsson, Ronnie Smith, Per Hägerö, 
Rickard Henze, Thomas Gravius och Johan Segui. 

Ledande befattningshavare är Annela Yderberg (VD), 
Owe Lundqvist (ekonomichef), Johan Cederbrant (för
säljnings och marknadschef), Jens Andersson (sport
chef), Andreas Alm (chefstränare) och Leif Karlsson 
(sportchef ungdom). 

Ansvariga revisorer är Bo Jonsson och Anders Roos 
på SET Revision AB. Vid årsstämman 2008 valdes Bo 
Jonsson och Anders Roos till Bolagets revisorer för 
tiden  intill slutet av den årsstämma som hålls under 
det fjärde räkenskapsåret efter revisorsvalet.

Match och Event
Marknad & försäljning

(samarbetspartners och sponsorer) Merchandise TV/Centrala 
avtal

Övriga och nya 
intäkter

Affärsorganisationen Sportorganisationen

Cupspel

Investeringsverksamhet (främst spelartransfer)
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Finansiell information i sammandrag
Nedanstående finansiella utveckling för verksamhetsåren 2007–2009 samt delårsrapporterna för januari–septem
ber 2010 och 2009 är hämtade ur Koncernens räkenskaper. Räkenskaperna för åren 2007–2009 är reviderade 
av Bolagets revisor. Delårsrapporten för januari–september 2010 är översiktligt granskad av Bolagets revisor. För 
ytterligare information om den finansiella utvecklingen se avsnitten Finansiell information i sammandrag på sid 
30 och Kommentarer till den finansiella utvecklingen på sid 34 i föreliggande prospekt. För fullständig historisk 
finansiell information, inklusive noter, se fullständiga årsredovisningar och delårsrapporten vilka införlivats i detta 
prospekt genom hänvisning.

KSEK
jan–sept 

2010
jan–sept 

2009 2009 2008 2007

RESuLTATRäKNINgAR

Summa rörelseintäkter 81 509 75 069 109 657 103 352 125 551

Summa rörelsekostnader 84 235 79 304 115 226 118 030 110 649

Rörelseresultat –2 725 –4 235 –5 569 –14 677 14 902

Resultat före skatt –3 785 –4 543 –6 311 –14 552 14 290

periodens resultat –3 841 –4 599 –6 288 –15 040 14 215

BALANSRäKNINgAR

Anläggningstillgångar 22 985 20 772 19 695 24 288 28 157

Omsättningstillgångar 31 658 24 069 39 581 28 412 37 700

Summa tillgångar 54 643 44 840 59 276 52 700 65 856

Eget kapital 7 756 13 161 11 597 18 060 32 920

Långfristiga skulder 3 316 1 361 1 351 1 391 3 431

Kortfristiga skuler 43 571 30 318 46 328 33 249 29 507

Summa eget kapital och skulder 54 643 44 840 59 276 52 700 65 856

KASSAFLöDESANALySER

Kassaflöde från den löpande verksamheten –24 019 –3 450 3 801 –12 384 –13 932

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 373 –1 429 –2 053 1 262 9 727

Kassaflöde från finansieringssverksamheten 6 265 5 670 8 510 –2 040 –3 791

periodens kassaflöde –12 381 792 10 258 –13 163 –7 996

NycKELTAL

Omsättningstillväxt 8,6% –7,0% 6,1% –17,7% 33,4%

Rörelsemarginal neg neg neg neg 11,9%

Vinstmarginal neg neg neg neg 11,4%

Soliditet 14% 29% 20% 34% 50%

Avkastning på eget kapital neg neg neg neg 55,6%

Rörelseresultat per aktie (SEK) –0,32 –0,50 –0,66 –1,75 1,77

Eget kapital per aktie (SEK) 0,92 1,57 1,38 2,15 3,92

Utdelning per aktie (SEK) – – – – –

Medelantal anställda under perioden 79 70 80 85 81

Genomsnittligt antal aktier under perioden 8 399 998 8 399 998 8 399 998 8 399 998 8 399 998
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ägarförhållanden
Den 30 november 2010 uppgick det totala antalet 
aktie ägare i AIK till 3 823. Huvuddelen är privatper
soner som äger endast ett mindre antal aktier. Tabellen 
nedan visar de tio största aktieägarna per den 30 no
vember 2010.

Riskfaktorer
Ägande av aktier är alltid förenat med risk och tecknare 
av aktier i AIK uppmanas därför att, utöver den informa
tion som lämnas i detta prospekt, göra sin egen bedöm
ning av nedan nämnda och andra potentiella riskfaktorers 
betydelse för AIK:s verksamhet och framtida utveckling. 
Några av de riskfaktorer som kan få betydelse för AIK:s 
framtida utveckling är: beroende av allmänna idrotts

klubben och AIK Fotbollsförening, sportsliga motgångar 
och risk för nedflyttning, beroende av trogen publik  och 
risk för minskat intresse för fotboll i allmänhet, beroen
de av nyckelpersoner, talangutveckling och framgångs
rika spelarköp, historiskt negativa resultat och risk för 
behov av ytterligare kapital, AIK har hittills inte lämnat 
någon vinstutdelning, beroende av avtal med sponso
rer och samarbetspartners, konjunktur beroende och 
prognos osäkerhet, generell aktiemarknadsrisk, erhållna 
teckningsförbindelser är inte säkerställda, företrädes
emissionen är inte garanterad, reglerad verksamhet, 
immateriella  rättig heter och övriga risker.

För en utförligare beskrivning av risker och osäker
hetsfaktorer, se sid 6–9 i föreliggande prospekt.

STöRSTA ägARE pER 2010-11-30

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital Andel av röster

AIK Fotbollsförening 843 750 450 10,1% 52,8%

Fabege AB 0 1 554 865 18,5% 9,7%

Bystedt & Son AB 0 1 510 480 18,0% 9,4%

Verturus Förvaltnings AB 0 329 850 3,9% 2,1%

Clearstream Banking S.A, W8IMY 0 201 487 2,4% 1,3%

Thomas Gravius genom bolag 0 200 000 2,4% 1,3%

Lars Nylén 0 149 986 1,8% 0,9%

Avanza Pension Försäkring AB 0 149 863 1,8% 0,9%

764101, Friends Provident International 0 100 000 1,2% 0,6%

Banque Carnegie Luxembourg S.A 0 95 446 1,1% 0,6%

Övriga aktieägare 0 3 263 821 38,8% 20,4%

Summa 843 750 7 556 248 100,0% 100,0%

Källa: Euroclear
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Riskfaktorer

Beroende av Allmänna Idrottsklubben  
och AIK Fotbollsförening
Bolagets röstmajoritetsägare, AIK Fotbollsförening, är 
medlem i Svenska Fotbollförbundet (”SvFF”) och har 
genom avtal med Bolaget upplåtit elitfotbollsverksam
heten, inklusive rätten att spela i Allsvenskan och an
nan serie, till Bolaget. Upplåtelsen följer de regler som 
Riksidrottsförbundet och SvFF har ställt upp. Bolagets 
rätt att bedriva elitfotbollsverksamheten följer således 
av upplåtelsen från AIK Fotbollsförening. För upplåtel
sen gäller ett antal bestämmelser som Bolaget, men 
även AIK Fotbollsförening, måste följa för att Bolaget 
ska ha rätt att delta i Svenska Fotbollförbundets täv
lingsverksamhet.

Nuvarande bestämmelser innefattar bland annat att 
AIK Fotbollsförening vid alla tider måste inneha röst
majoriteten på bolagsstämma i Bolaget, att Bolagets 
spelare måste vara medlemmar i AIK Fotbollsförening 
och även att Bolagets rätt att delta i Svenska Fotbollför
bundets tävlingsverksamhet upphör om AIK Fotbollsför
enings medlemskap i Svenska Fotbollförbundet upphör. 
Dessa bestämmelser beskrivs närmare under avsnittet 
”Legala frågor och kompletterande information”.

Vidare innehar Allmänna Idrottsklubben varumärken 
och immateriella rättigheter som nyttjas av Bolaget och 
dess dotterbolag med stöd av det ovan nämnda avtalet 
i vilket även Allmänna Idrottsklubben är part. Dessa va
rumärken och immateriella rättigheter är väsentliga för 
Bolagets verksamhet. 

Mot bakgrund av det ovanstående är Bolagets verk
samhet direkt beroende av både AIK Fotbollsförening 
och Allmänna Idrottsklubben samt att goda relationer 
upprätthålls med dem. Skulle till exempel AIK Fot
bollsförenings medlemskap i Svenska Fotbollförbundet 
upphöra eller Allmänna Idrottsklubben försätts i kon

kurs skulle detta ha en väsentligt negativ inverkan på 
Bolaget och äventyra Bolagets fortsatta verksamhet. 
Vidare är både Allmänna Idrottsklubben och AIK Fot
bollsförening ideella föreningar vars företrädare väljs av 
medlemmarna på föreningsstämman. Bolaget är såle
des beroende av att lyckas upprätthålla goda relationer 
med valda företrädare.

Åtgärder som vidtas, eller underlåts att vidtas, av 
Allmänna Idrottsklubben eller AIK Fotbollsförening kan 
således påverka Bolaget negativt i väsentliga hänseen
den.

Förhållandet mellan Bolaget samt Allmänna Idrotts
klubben och AIK Fotbollsförening beskrivs närmare 
under avsnittet ”Legala frågor och kompletterande in
formation”.

Sportsliga motgångar och risk för nedflyttning
Det är av yttersta vikt för Bolagets framtida intjäning 
och finansiella ställning att uppnå sportsliga framgång
ar och att herrlaget kan behålla sin plats i Allsvenskan 
samt bibehålla allmänhetens intresse för matcherna. 
Spel i Allsvenskan genererar även högre intäkter från 
sponsorer och samarbetspartners. Om AIK skulle miss
lyckas i Allsvenskan och flyttas ned i seriesystemet 
före ligger det stor risk för att Bolagets finansiella ställ
ning kommer att påverkas negativt.

Beroende av trogen publik och risk för 
minskat intresse för fotboll i allmänhet
En stor del av AIK:s intäkter kommer från försäljning av 
matchbiljetter och årskort. Bolaget är i hög grad bero
ende av fortsatt trogna supportrar för att säkerställa en 
framgångsrik sportslig och ekonomisk utveckling. Publi
ken bidrar också till AIK:s möjligheter att attrahera spe
lare, unga talanger, sponsorer och samarbetspartners. 

Nedan anges några av de riskfaktorer som kan få betydelse för AIK:s framtida utveckling. Riskfaktorerna 
är inte sammanställda i ordning efter betydelse eller potentiell ekonomisk inverkan på Bolaget. De skall 
inte heller ses som uttömmande utan utgör endast exempel.

Beskrivningar av AIK:s verksamhet och marknadsförutsättningar och deras inverkan på Bolagets eko-
nomiska utsikter är baserade på Bolagets egna bedömningar. Sådana beskrivningar är till sin natur 
behäftade med osäkerhet som AIK inte kan råda över, varför inga garantier lämnas att det som beskrivs 
i detta prospekt är korrekt eller kommer att inträffa. AIK kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer 
hänförliga till den löpande verksamheten, medan andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför 
Bolagets kontroll. Vid en bedömning av AIK:s framtida utveckling är det därmed viktigt att beakta och 
bedöma dessa riskfaktorer.

Ägande av aktier är alltid förenat med risk och tecknare av aktier i AIK uppmanas därför att, utöver den 
information som lämnas i detta prospekt, göra sin egen bedömning av nedan nämnda och andra potenti-
ella riskfaktorers betydelse för AIK:s verksamhet och framtida utveckling.
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Det finns alltid en risk för att publikintresset minskar 
vilket skulle medföra att Bolagets intäkter skulle  mins
ka väsentligt som bland annat skulle påverka  Bolagets 
resultat negativt.

Om AIK:s supportrar missköter sig genom till ex
empel skadegörelse eller oroligheter i anslutning till 
matcher kan Bolaget drabbas negativt bland annat ge
nom att Svenska Fotbollförbundet kan utdöma straff i 
form av böter, poängavdrag eller spel inför tomma läk
tare. Dessa händelser kan påverka Bolagets renommé 
och finansiella ställning negativt.

Om intresset för fotboll i allmänhet skulle minska 
kan detta även inverka negativt på AIK i form av mins
kade intäkter och svårigheter för Bolaget att attrahera 
spelare, nya talanger, sponsorer och samarbetspartners.

Beroende av nyckelpersoner, talang-
utveckling och framgångsrika spelarköp
Inom AIK finns ett antal nyckelpersoner som är mycket 
viktiga för verksamheten. Om dessa nyckelpersoner 
skulle lämna Bolaget, skulle verksamheten kunna på
verkas negativt. Detta gäller såväl administrativ perso
nal som spelare. Det sportsliga resultatet är även till 
stor del direkt beroende av spelarnas hälsa. Sjuka eller 
skadade spelare kan ej prestera optimalt vilket kan på
verka AIK:s sportsliga resultat och därmed även Bola
gets finansiella ställning negativt.

AIK är i hög grad beroende av den utveckling av nya 
talanger som idag till största delen organiseras utanför 
Bolaget genom AIK Fotbollsförening. Om talangutveck
lingen ej skulle vara framgångsrik finns det risk för att 
AIK drabbas negativt både sportsligt och finansiellt.

En stor del av AIK:s utgifter är hänförliga till för
värv av spelare. I syfte att bibehålla eller öka de sports
liga framgångarna kan AIK bli tvunget att spendera 
allt större belopp på förvärv av nya spelare. Detta kan 
komma att påverka Bolagets resultat negativt då det 
innebär att såväl avskrivningar som personalkostnader 
ökar. Det finns inga garantier för att förvärv av spelare 
är framgångsrika och resulterar i förväntade sportsliga 
framgångar. Misslyckade förvärv av spelare och rekry
tering av annan personal kan komma att medföra att 
Bolagets kostnader för löner ökar utan att förväntade 
resultat uppnås.

Historiskt negativa resultat och risk för behov 
av ytterligare kapital
AIK har under många år haft problem med lönsamhet 
och likviditet. Bolagets styrelse och ledande befatt
ningshavare har vid flera tillfällen spenderat mycket tid 
med att arrangera kortfristiga finansieringslösningar. 
Det kan inte uteslutas att AIK åter hamnar i finansiellt 
ansträngda situationer.

Bolaget upprättade under 2005 två kontrollbalans
räkningar och moderbolaget upprättade vid utgången av 
första kvartalet 2006 samt vid utgången av fjärde kvar
talet 2009 ytterligare kontrollbalansräkningar. Det egna 
kapitalet har kunnat återställas till minst 50 procent 
av det registrerade aktiekapitalet, bland annat genom 
omvärdering av tillgångar samt genom nedsättning av 
aktiekapitalet. Dessa kontrollbalansräkningar indikerar 
att Bolagets finansiella ställning varit mycket ansträngd 
under perioden. Det kan inte uteslutas att liknande si
tuationer åter kan uppkomma.

Bolaget bedömer att Bolagets rörelsekapital inte är 
tillräckligt för att möta åtaganden för den kommande 
tolvmånadersperioden om inte företrädesemissionen 
genomförs. Om Bolaget underträffar budget och prog
noser kan ytterligare kapital dessutom komma att krä
vas i syfte att finansiera ökat behov av rörelsekapital 
eller för att täcka förluster i verksamheten. På grund 
av olika strategiska åtgärder som Bolaget fattar beslut 
om kan ytterligare kapital krävas vilket kan komma att 
sökas genom till exempel emission av värdepapper eller 
upptagande av lån.

Eventuella emissioner av värdepapper kan leda till 
att befintliga aktieägares innehav späds ut om de inte 
deltar i dessa emissioner. Det finns heller ingen garanti 
för att AIK kommer att kunna anskaffa kapital i tillräck
lig utsträckning eller på fördelaktiga villkor.

AIK har hittills inte lämnat någon 
vinstutdelning
AIK har sedan Bolagets bildande inte lämnat någon 
vinstutdelning till aktieägarna. Utdelning får enligt 
svensk lag endast ske om det finns utdelningsbara 
medel hos AIK och under förutsättning att ett sådant 
beslut framstår som försvarligt med hänsyn till de krav 
som verksamhetens art, omfattning och risker ställer på 
storleken av eget kapital samt AIK:s konsolideringsbe
hov, likviditet och finansiella ställning. Det är bolags
stämman som beslutar om utdelning, dock kan aktieä
garna som huvudregel inte besluta om högre utdelning 
än vad som föreslagits eller godkänts av styrelsen. Bo
lagets årsstämma i mars 2010 beslutade om en minsk
ning av Bolagets aktiekapital med cirka 21 MSEK för 
att täcka förlust, vilket enligt aktiebolagslagen medför 
att vinstutdelning utan tillstånd från Bolagsverket inte 
kan ske förrän tidigast år 2013, såvida inte aktiekapi
talet dessförinnan ökats till den nivå som rådde före 
minskningen. Mot bakgrund av de ovan beskrivna om
ständigheterna kan utdelning på aktierna i AIK även i 
framtiden komma att helt eller delvis utebli. Se avsnit
tet “Aktiekapital och ägarförhållanden – Utdelnings
policy” för ytterligare information.
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Beroende av avtal med sponsorer och 
samarbetspartners
AIK är i hög grad beroende av sponsorer och samar
betspartners för finansieringen av sin verksamhet. För 
att attrahera sponsorer och samarbetspartners krävs 
sportsliga framgångar och ett professionellt agerande 
från Bolagets sida. Om Bolaget skulle mista någon eller  
några av sina sponsorer eller samarbetspartners och 
inte lyckas ersätta denna eller dessa, helt eller delvis, 
kommer Bolagets likviditet och finansiella ställning att 
påverkas negativt.

Konjunkturberoende och prognososäkerhet
AIK är verksamt på en snabbt föränderlig marknad vil
ket försvårar möjligheterna att förutsäga den framtida 
utvecklingen av Bolagets verksamhet. Avvikelser från 
förväntade biljettintäkter samt intäkter från sponsorer 
och samarbetspartners kan påverka Bolagets finansiella 
ställning negativt. Den allmänna konjunkturutveck
lingen kan påverka AIK, bland annat genom risk för 
minskat intresse från sponsorer och samarbetspartners, 
samt lägre ersättning för TVrättigheter. Motsvarande 
risker kan uppstå vid ett allmänt avtagande fotbolls
intresse i Sverige.

generell aktiemarknadsrisk
En potentiell investerare i AIK bör iaktta att en inves
tering i AIK är förknippad med hög risk och att det inte 
finns några garantier för att aktiekursen kommer att ha 
en positiv utveckling. Aktiekursens utveckling är bero
ende av en rad faktorer utöver utvecklingen av Bolagets 
verksamhet och som ligger utanför Bolagets möjlighet 
att påverka. Sådana faktorer är bland andra konjunktu
ren, marknadsräntan, kapitalflöden, politisk osäkerhet 
samt marknads och beteendepsykologi. Även om Bo
lagets verksamhet utvecklas positivt finns det således 
en risk att en investerare vid avyttringstillfället gör en 
förlust. Därutöver är likviditeten i AIK:s Baktie, vilken 
handlas på NGM Equity, förhållandevis låg vilket inne
bär att det inte finns några garantier för att det alltid 
finns möjlighet att avyttra aktier i Bolaget.

Erhållna teckningsförbindelser är inte 
säkerställda
Bland de som lämnat teckningsförbindelser att teckna 
sina respektive andelar av nyemissionen återfinns Bo
lagets röstmässigt största aktieägare, AIK Fotbollsför
ening, samt de styrelseledamöter och ledande befatt
ningshavare som äger aktier i AIK Dessa åtaganden är 
dock inte säkerställda och det finnas därför en risk att 
dessa aktieägare inte infriar sina åtaganden. 

Företrädesemissionen är dessutom villkorad av att 
Bolagets majoritetsägare, AIK Fotbollsförening, in

friar sin teckningsförbindelse och tecknar sin andel av 
aktierna  i nyemissionen. Anledningen till villkoret är de 
speciella regler som ställts upp av Riksidrottsförbun
det respektive Svenska Fotbollförbundet och som gäller 
för AIK såsom idrottsaktiebolag. Enligt dessa regler ska 
den upplåtande föreningen, det vill säga AIK Fotbolls
förening, vid var tidpunkt inneha röstmajoriteten på 
bolagsstämma i AIK. I annat fall förlorar AIK sin rätt 
att delta i Svenska Fotbollförbundets tävlingsverksam
het. En investerare som har förvärvat teckningsrätter på 
marknaden riskerar således att förlora hela det investe
rade beloppet om företrädesemissionen inte genomförs.

Företrädesemissionen är inte garanterad
Bolaget har erhållit skriftliga teckningsförbindelser 
motsvarande cirka 15,5 procent av emissionsbeloppet. 
Det finns därmed inga garantier för att företrädesemis
sionen kommer att tecknas fullt ut. Skulle emissionen 
ej tecknas fullt ut skulle det kunna påverka Bolagets 
verksamhet negativt. Se Bolagets uttalande om rörelse
kapitalbehovet på sid 39 i prospektet.

Reglerad verksamhet
AIK:s huvudsakliga verksamhet utgörs av elitfotboll. 
Elitfotbollen, såsom många andra idrotter, är en reg
lerad verksamhet där beroendet av olika nationella och 
internationella organisationer samt deras regelverk är 
omfattade. AIK är till exempel skyldigt att följa Riks
idrottsförbundets, Svenska Fotbollförbundets, UEFAs 
och FIFAs stadgar och regler. Detta regelverk är om
fattade och är föremål för kontinuerliga förändringar. 
AIK kan drabbas av ökade kostnader vid förändringar 
i regelverket och av påföljder om AIK inte förmår följa 
sådana bestämmelser som ingår i regelverket.

Svenska Fotbollförbundets tävlingsregler ställer krav 
på att Bolaget måste ha ett positivt eget kapital (elit
licensen). Bolagets finansiella ställning ligger till grund 
för bedömningen, men även ett eventuellt negativt eget 
kapital i AIK Fotbollsförening kan vägas in i bedöm
ningen. Svenska Fotbollförbundets Licensnämnd kan 
därmed besluta att Bolaget ska flytta ned en serie vilket 
skulle få negativa konsekvenser för Bolagets intäkter 
och finansiella ställning. Bolaget har erhållit elitlicens 
för herrlaget för den kommande säsongen. Se vidare 
kring elitlicensen under ”Svenska Fotbollförbundets 
elitlicens” i avsnittet ”Legala frågor och kompletteran
de information”.

Immateriella rättigheter
AIK:s verksamhet är beroende av olika immateriella 
rättigheter, framförallt varumärken med anknytning till 
kännetecknet ”AIK”. Dessa immateriella rättigheter, 
inklusive varumärkena, innehas inte av Bolaget utan av 
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Allmänna Idrottsklubben. Mellan Allmänna Idrottsklub
ben, AIK Fotbollsförening och Bolaget har ingåtts ett 
avtal om bland annat nyttjande av dessa immateriella 
rättigheter, inklusive varumärkena. Avtalet beskrivs mer 
ingående under ”Väsentliga avtal” i avsnittet ”Legala 
frågor och kompletterande information”. Bolagets rätt 
att nyttja de immateriella rättigheterna med anknytning 
till kännetecknet ”AIK” bedöms som ytterst väsentlig 
för Bolaget. Om Bolaget skulle förlora rätten att an
vända de immateriella rättigheterna, inklusive varumär
kena, skulle detta medföra väsentligt negativa konse
kvenser för Bolaget.

övriga risker
AIK är även utsatt för andra typer av risker i sin verk
samhet. Dessa utgörs bland annat av motpartsrisker 
vid bl a handel med spelare (motpartsrisken vid handel 
med spelare avser framförallt om inte hela övergångs
summan vid försäljning betalas innan spelarens över
gång till nya klubben vilket medför risk för att köpande 
klubb inte fullgör sina åtaganden avseende betalning 
i tid eller fullt ut), AIK:s tillgång till arenor och AIK:s 
beroende av hyresavtal avseende dessa, säsongsmäs
siga variationer, väderlek vid AIK:s matcher, prisnivån 
på biljetter och årskort, avtal som sluts för Bolagets 
räkning av personer helt eller delvis utanför Bolagets 
kontroll, såsom till exempel TVavtal. Dessa faktorer ut
gör endast exempel på faktorer som AIK har små eller 
inga möjligheter att påverka och som kan drabba AIK:s 
sportsliga och ekonomiska resultat negativt .
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Inbjudan till teckning av aktier 
i AIK Fotboll AB (publ)

Den 9 januari 2011 beslutade styrelsen, i enlighet med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 21 de
cember 2010, att genomföra en ökning av aktiekapitalet genom nyemission av högst 13 439 996 aktier, varav 
högst 1 350 000 Aaktier och högst 12 089 996 Baktier, från 8 399 998 aktier till högst 21 839 994 aktier. 
Det innebär att efter genomförd nyemission kommer aktiekapitalet att öka med maximalt 20 159 994 SEK från 
12 599 997 SEK till högst 32 759 991 SEK. Innehav av fem (5) aktier av serie A medför rätt att teckna åtta (8) 
nya aktier av serie A och innehav av fem (5) aktier av serie B medför rätt att teckna åtta (8) nya aktier av serie B. 
Emissionskursen har fastställts till 1,50 SEK per aktie, vilket medför att Bolaget vid en fulltecknad emission tillförs 
högst cirka 20,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,2 MSEK. De nya aktierna ska 
medföra samma rätt som de förutvarande aktierna i Bolaget av respektive serie. För de aktieägare som väljer att inte 
teckna sin pro rataandel uppgår utspädningen till cirka 61,5 procent.

Skriftliga teckningsförbindelser motsvarande totalt cirka 15,5 procent av nyemissionen har erhållits. Bland de 
som lämnat teckningsförbindelser att teckna sina respektive andelar av nyemissionen återfinns Bolagets röstmässigt 
största aktieägare, AIK Fotbollsförening, samt de styrelseledamöter och ledande befattningshavare som äger aktier 
i AIK. För ytterligare information om lämnade teckningsförbindelser se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande 
information” på sid 50 i prospektet. 

Företrädesemissionen är villkorad av att Bolagets majoritetsägare AIK Fotbollsförening infriar sitt skriftliga åta
gande att teckna sin andel av aktierna i nyemissionen. Anledningen till detta villkor är de speciella regler fastställda 
av Riksidrottsförbundet respektive Svenska Fotbollsförbundet som gäller för Bolaget såsom idrottsaktiebolag. Enligt 
dessa regler måste den upplåtande föreningen, det vill säga AIK Fotbollsförening, vid var tidpunkt inneha röst
majoriteten på bolagsstämma i idrottsaktiebolaget. I annat fall förlorar idrottsaktiebolaget sin rätt att delta i SvFF:s 
tävlingsverksamhet.

Bolagets Aaktie omfattas av hembud enligt bolagsordningen. Detta innebär att Aaktierna inte anses vara av
sedda för allmän omsättning och omfattas därmed inte av prospektskyldighet. Detta prospekt har upprättats med 
anledning av att de Baktier som emitteras i företrädesemissionen ska tas upp till handel på NGM Equity. 

Härmed inbjuds, i enlighet med villkoren i detta prospekt, aktie ägarna i AIK att med företrädesrätt teckna nya 
aktier i Bolaget. 

Styrelsen för AIK är ansvarig för den information som lämnas i detta prospekt och försäkrar härmed att alla rim
liga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i prospektet, såvitt styrelsen vet, överens
stämmer med faktiska förhållanden och att inga uppgifter har utelämnats som skulle kunna påverka prospektets 
innebörd.

Solna den 12 januari 2011

Styrelsen för AIK Fotboll AB (publ)
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Bakgrund och motiv

Allmänna Idrottsklubben bildades som förening 1891 med verksamhet inom olika idrotter. Sedan 1896 har fot
bollsverksamheten utgjort en av kärnverksamheterna i föreningen. Den idrottsliga verksamheten inom en gren får 
enligt Allmänna Idrottsklubbens stadgar bedrivas i en till Allmänna Idrottsklubben knuten specialidrottsförening, 
som i sitt namn har beteckningen ”AIK”, idrottsgrenens beteckning och ordet förening. Mot denna bakgrund bilda
des i december 2002 AIK Fotbollsförening. AIK Fotbollsförening övertog 2003 ansvaret för all fotbollsverksamhet 
under beteckningen ”AIK”, inklusive ungdomsverksamheten i fotboll. Sedan 1999/2000 bedrivs elitfotbollsverk
samheten i Bolaget genom upplåtelse från Allmänna Idrottsklubben och från och med 2003 genom upplåtelse från 
AIK Fotbollsförening. 

AIK har blivit Svenska Mästare i fotboll vid elva tillfällen, senast 2009, och vunnit Svenska Cupen vid åtta 
tillfällen, det senaste tillfället även det under år 2009. Sedan AIK bolagiserades 1999 har Bolaget genomfört fem 
kontanta nyemissioner om totalt cirka 74,7 MSEK. Kapitalet har huvudsakligen använts i den löpande verksam
heten samt för återbetalning av lån. Under perioden 2001–2009 har AIK uppvisat ett positivt resultat under åren 
2003, 2006 och 2007, vilket huvudsakligen har varit ett resultat av deltagande i europeiskt cupspel samt genom 
ett positivt transfernetto. De negativa resultaten under de resterande åren förklaras huvudsakligen av ett allt för 
högt kostnadsläge i förhållande till Bolagets verksamhet och intäkter. En viktig förutsättning och en utmaning för 
AIK:s verksamhet är att löpande nå rationaliseringar och effektiviseringar inom alla delar av verksamheten. När det 
gäller administrationen har AIK, som ett resultat av detta arbete, väsentligt reducerat kostnadsnivån. Ett viktigt 
mål är att Bolaget ska kunna bibehålla kvaliteten i verksamheten till en lägre kostnad. Det är därutöver en styrka 
att kunna uppvisa en god finansiell ställning för att attrahera sponsorer och samarbetspartners, medarbetare och 
andra externa parter.

Enligt styrelsens bedömning är befintligt rörelsekapital inte tillräckligt för de aktuella behoven de närmaste tolv 
månaderna. De medel som inkommer vid en fulltecknad nyemission beräknas inte fullt ut täcka Bolagets aktuella 
behov. Utöver nyemissionen planerar Bolaget att erhålla ytterligare cirka 6 MSEK genom att under våren 2011 
sälja två bostadsrätter samt uppta lån, eller vinstandelslån och/eller kapitalandelslån enligt det bemyndigande 
som erhölls vid extra bolagsstämma den 21 december 2010 alternativt genom försäljning av spelare. Se sid 39 i 
prospektet för redogörelse över Bolagets aktuella behov av rörelsekapital.

Motivet till föreliggande nyemission är att lösa kortfristiga skulder om sammanlagt cirka 10,3 MSEK, varav 
4,3 MSEK avser ett brygglån som upptagits i januari 2011, samt erhålla rörelsekapital för att parera de stora lik
viditetssvängningar som förekommer i verksamheten. Inom elitfotbollsverksamhet genomgår kassaflödet med en 
normal säsongsmässighet ofta stora svängningar. Emissionen syftar till att ge Bolaget ökad finansiell flexibilitet och 
stabilitet i den löpande verksamheten. Bolaget bedömer att nyemissionen ger den finansiella styrka som krävs för 
att driva en konkurrenskraftig verksamhet. 

Solna den 12 januari 2011

Styrelsen för AIK Fotboll AB (publ)
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vD har ordet

AIK Fotboll står ständigt inför nya utmaningar. Att verka 
i en bransch med stor osäkerhet och ett mycket stort 
externt tryck är en garant för det. Till det kommer att 
branschen har lättrörliga högmarginalintäkter och trög
rörliga kostnader. Det medför att utmaningarna ställer 
krav på såväl hög flexibilitet som tålamod. Men när ska 
man vara flexibel och när ska man ha tålamod?

AIK Fotboll arbetar sedan många år tillbaka med 
konceptet ”från U till A” (från ungdom till Alag). Det 
innebär att klubben i så stor utsträckning som möjligt 
ska utbilda och fostra sina spelare och ledare i egen 
regi. Det är vår viktigaste strategiska satsning och in
vestering. En satsning som både ska leda till ekono
misk avkastning och bidra till att alltid kunna spela en 
fotboll som är förenlig med klubbens fotbollsfilosofi. 
Denna satsning inkluderar samarbete med ett antal div 
1–3klubbar samt ett tätt och nära samarbete mellan 
senior och ungdomsverksamheten. Målet är att alltid 
ha ett internt alternativ och för att säkerställa detta ar
betar vi med nyckeltalet 40+4 vilket betyder att det 
alltid ska finnas fyra spelare för varje position som förr 
eller senare kan ta plats i Alagets startelva. Detta är en 
satsning som är långsiktig och kräver tålamod.

Samtidigt så verkar vi i underhållningsindustrin. Vi 
verkar dessutom inom en del av underhållningsindu
strin där ”kunderna” inte bara går någon annanstans 
när de inte är nöjda. De ställer krav och har höga för
väntningar för att återkomma till just våra evenemang 
gång på gång. Men trots att vi har den mest lojala kund
krets man kan tänka sig så måste vi vara flexibla och 
föränderliga. Fotboll på elitnivå är inte framförallt till 
för utövaren, den måste fokusera på publiken. Vill ingen 
betala för att titta på fotboll eller för att exponeras till
sammans med klubben så kan inte verksamheten finan
sieras. Så det är verkligen en av de stora utmaningarna, 
att vara underhållande från match till match, månad ut 
och månad in, säsong efter säsong. Skador, sjukdomar, 
formtoppar och övergångar till andra klubbar kan med 
kort varsel påverka kvalitén. Det i sin tur ställer krav på 
flexibilitet som alltför ofta ställer krav på kapital. Men 
med en tålmodig och långsiktig satsning på ”från U till 
A” så skapar vi flexibilitet. 

Men det räcker inte med att säkerställa den sports
liga kvalitén. Evenemanget inkluderar så mycket mer 
än så. Det ska vara inbjudande och trevligt och vi 
måste ständigt utveckla, förnya och förbättra våra ar

rangemang så att de blir attraktiva på alla sätt. Publik
intäkter är intäkter med hög marginal så det är viktigt 
både att vända det vikande publikintresset och att hitta 
vägar för stabilare publiksiffror på relativt hög nivå. Vi 
finns till för publiken – våra supportrar och samarbets
partner – en kundgrupp med olika preferenser avseende 
underhållning. Här krävs mycket hög flexibilitet, dels 
för att tillfredställa så många som möjligt och dels för 
att kunna hantera och förebygga svängningar i publik
intresset. 

Det gäller också att skapa positiv exponering för våra 
samarbetspartners och att skapa en positiv miljö för 
våra samarbetspartners att verka i. Eftersom publiken 
är en del av vår produkt gäller det alltså att verka för 
en positiv läktarkultur som i sin tur stärker och höjer 
kvalitén på produkten.

För att ha möjlighet att vara långsiktiga och flexibla 
i de avseenden där det behövs så behöver vi fokusera 
på vår kärnverksamhet – produkten vi säljer. Sport, 
evenemang och exponering. För att ha möjlighet att 
göra det har vi under en tid fokuserat på att renodla 
dessa delar i verksamheten. Till detta kommer viktiga 
beståndsdelar i vår verksamhet som är kommunikation 
och merchandise. Via vår hemsida så har vi som mål att 

Fotograf: M
ats H

åkanson
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vD HAR oRDET

förmedla rätt information i rätt tid. Men med ett media 
och kundtryck som är nästan lika stort som Ericssons 
så är det ytterligare en stor utmaning. När det gäller 
merchandise är det en viktig del av vår identitet. En 
klassisk svartgul halsduk säger allt som behöver sägas.

Vi står just nu inför ett av de viktigaste vägvalen i 
AIK Fotbolls historia – arenavalet. Att välja arena hand
lar såväl om identitet, hemhörighet och trivsel som om 
möjligheten att lyfta intäkterna rejält på arrangemangs
sidan. Det gäller därför att noga överväga och samman
väga förnuft och känsla. Arenavalet tillsammans med 
utvecklad och förbättrad transferverksamhet är våra 
största potentiella intäktshöjare. Här ska vi göra rätt val 
och här ska vi utveckla och förbättra verksamheten. 

Vi behöver ha tålamod och fortsätta vår långsiktiga 
satsning men vi behöver också utveckla vår verksam
het till att vara mer flexibel. En utveckling som en 
förlängning av en rationalisering och effektivisering 
av verksamheten. Verksamhetens finansiering behöver 
förändras och skuldsättningsgraden minskas. För att 
möjliggöra fortsatt tålamod med konceptet ”från U till 
A”, utveckling av verksamheten och effektivisering av 
finansieringen så skapar en nyemission förutsättningar 
för detta. Och efter nyemissionen följer tålmodigt, flexi
belt och effektivt arbete med att bibehålla och utveckla 
verksamheten för att minska svängningarna.

Solna den 12 januari 2011

Annela Yderberg 

VD, AIK Fotboll AB
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villkor och anvisningar

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 17 januari 2011 är regist

rerad som aktieägare i AIK har företrädesrätt att teckna aktier 

i förestående nyemission. Rätten att teckna aktier utövas med 

stöd av teckningsrätter. Fem (5) befintliga aktier av serie A ger 

rätt att teckna åtta (8) nya aktier av serie A. Fem (5) befintliga 

aktier av serie B ger rätt att teckna åtta (8) nya aktier av serie B. 

Teckningskurs
Teckningskursen uppgår till 1,50 SEK per aktie. Courtage ut

går ej.

Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear för rätt att delta i nyemissio

nen är den 17 januari 2011. Sista dag för handel med AIK:s  

Baktier  med rätt att delta i nyemissionen är den 12 januari 2011.

Teckningsrätter
För varje aktie av serie A som innehas på avstämningsdagen 

erhålls åtta (8) teckningsrätter av serie A och för varje aktie 

av serie B som innehas på avstämningsdagen erhålls åtta (8) 

teckningsrätter av serie B. Fem (5) teckningsrätter av serie A 

berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie A och fem 

(5) teckningsrätter av serie B berättigar till teckning av en (1) 

ny aktie av serie B.

Handel med teckningsrätter
Handel med teckningsrätter av serie B kommer att ske på 

NGM Equity under perioden 19–28 januari 2011. Bank eller 

fondkommissionär handlägger förmedling av köp eller försälj

ning av teckningsrätter. Den som önskar köpa eller sälja teck

ningsrätter ska därför vända sig till sin bank eller fondkommis

sionär. Vid sådan handel utgår normalt courtage.

Teckningstid
Teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsrätter ska 

ske genom kontant betalning under perioden 19 januari –2 feb

ruari  2011. Observera att ej utnyttjade teckningsrätter blir 

ogiltiga efter teckningstidens utgång och förlorar därmed sitt 

eventuella värde. Outnyttjade teckningsrätter kommer att av

registreras från respektive aktieägares VPkonto utan avisering 

från Euroclear. 

För att förhindra förlust av värdet på teckningsrätterna måste 

dessa antingen utnyttjas för teckning av aktier senast den 2 fe-

bruari 2011 eller säljas senast den 28 januari 2011.

Styrelsen för AIK förbehåller sig rätten att förlänga den 

tid under vilken anmälan om teckning och betalning kan ske. 

En eventuell förlängning av teckningstiden meddelas genom 

pressmeddelande senast sista dagen i teckningstiden.

Information till direktregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den 

av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller 

emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi. 

Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bland annat 

antalet erhållna teckningsrätter.

Den som är upptagen i den i anslutning till aktieboken sär

skilt förda förteckningen över panthavare med flera erhåller 

inte någon emissionsredovisning utan underrättas separat. Nå

gon separat VPavi som redovisar registrering av teckningsrät

ter på aktieägares VPkonto kommer inte att skickas ut.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare
De aktieägare som på avstämningsdagen är förvaltarregistre

rade hos bank eller fondkommissionär erhåller ingen emis

sionsredovisning från Euroclear. Teckning och betalning ska 

avseende förvaltarregistrerade aktieägare ske i enlighet med 

anvisningar från respektive bank eller fondkommissionär.

Teckning och betalning med stöd av 
teckningsrätter
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker genom 

kontant betalning. Observera att det kan ta upp till tre bank

dagar för betalningen att nå mottagarkontot. Eventuell anmäl

ningssedel som sänds med post bör därför avsändas i god tid 

före sista teckningsdagen. Teckning och betalning ska ske i 

enlighet med något av nedanstående alternativ.

Förtryckt inbetalningsavi från Euroclear

I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna teckningsrät

ter utnyttjas för teckning av aktier ska den förtryckta inbetal

ningsavin från Euroclear användas som underlag för anmälan 

om teckning genom betalning. Den särskilda anmälningsse

deln ska därmed inte användas. Inga tillägg eller ändringar får 

göras i den på inbetalningsavin förtryckta texten. Anmälan är 

bindande.

Särskild anmälningssedel

I det fall teckningsrätter förvärvas eller avyttras eller om aktie

ägaren av andra skäl avser att utnyttja ett annat antal teck

ningsrätter än vad som framgår av den förtryckta inbetalnings

avin från Euroclear ska särskild anmälningssedel användas. 

Anmälan om teckning genom betalning ska ske i enlighet 

med de instruktioner som anges på den särskilda anmälnings

sedeln. Den förtryckta inbetalningsavin från Euroclear ska 

därmed inte användas. Särskild anmälningssedel kan bestäl

las från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon eller epost. 

Särskild anmälningssedel ska vara Erik Penser Bankaktiebolag 

tillhanda senast kl 17.00 den 2 februari 2011. Endast en an

mälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. I det 

fall fler än en anmälningssedel insändes kommer enbart den 

sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt ifylld sär

skild anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Anmälan är bindande.
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Ifylld särskild anmälningssedel skickas eller lämnas till:

Erik Penser Bankaktiebolag

Emissionsavdelningen/AIK Fotboll

Box 7405

103 91 Stockholm

Besöksadress: Biblioteksgatan 9

Telefon: 08463 80 00

Epost: emission@penser.se

Hemsida: www.penser.se

Teckning utan stöd av teckningsrätter
Aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter (primär 

företrädesrätt) vid teckningstidens utgång ska erbjudas samt

liga aktieägare till teckning (subsidiär teckningsrätt). Vid över

teckning ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande 

till det antal aktier de förut äger och i den mån detta inte kan 

ske, genom lottning. I sista hand ska tilldelning ske till övriga 

personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt och, 

vid överteckning, pro rata i förhållande till det antal aktier som 

anges i respektive teckningsanmälan och i den mån detta inte 

kan ske, genom lottning.

Anmälan om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter 

ska ske under samma tidsperiod som teckning av aktier med 

stöd av teckningsrätter, det vill säga under perioden 19 ja

nuari–2 februari 2011. Intresseanmälan att teckna aktier utan 

stöd av teckningsrätter ska göras på anmälningssedel som 

ifylls, undertecknas och därefter skickas eller lämnas till Erik 

Penser Bankaktiebolag med adress enligt ovan. Anmälnings

sedel kan beställas från Erik Penser Bankaktiebolag via telefon 

eller epost, eller laddas ned från hemsidan.

Anmälningssedeln ska vara Erik Penser Bankaktiebolag 

tillhanda senast kl 17.00 den 2 februari 2011. Endast en 

anmälningssedel per person eller firma kommer att beaktas. 

För det fall fler än en anmälningssedel insändes kommer en

bart den sist inkomna att beaktas. Ofullständig eller felaktigt 

ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende. 

Anmälan är bindande. Besked om eventuell tilldelning lämnas 

genom utskick av avräkningsnota vilken ska betalas i enlighet 

med anvisningarna på denna. Meddelande utgår endast till 

dem som erhållit tilldelning.

utländska aktieägare
Aktieägare som är bosatta utanför Sverige och som önskar 

delta i nyemissionen ska sända den förtryckta inbetalnings

avin, i det fall samtliga erhållna teckningsrätter utnyttjas, eller 

särskild anmälningssedel, om ett annat antal teckningsrätter 

utnyttjas, tillsammans med betalning till adress enligt ovan. 

Betalning ska erläggas till Erik Penser Bankaktiebolags bank

konto i SEB med följande kontouppgifter: 

Bank: SEB

IBANnummer: SE55 5000 0000 0556 5104 9282

SWIFTadress: ESSESESS

Observera att till följd av restriktioner i värdepapperslagstift

ningen i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, 

Sydafrika och USA riktas inget erbjudande att teckna aktier till 

aktieägare eller andra med registrerad adress i något av dessa 

länder. Aktieägare med registrerad adress i något av dessa län

der kommer att erhålla likvid från försäljning av erhållna teck

ningsrätter, efter avdrag för försäljningskostnader, som dessa 

innehavare annars hade varit berättigade till. Utbetalning av 

sådan försäljningslikvid kommer ej att ske om nettobeloppet 

understiger 200 SEK.

Betald tecknad aktie (BTA)
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så snart 

detta kan ske, vilket normalt innebär upp till tre bankdagar 

efter betalning. Därefter erhåller tecknaren en VPavi med be

kräftelse på att inbokning av betalda tecknade aktier (BTA) har 

skett på tecknarens VPkonto. Aktieägare som har sitt innehav 

förvaltarregistrerat via depå hos bank eller fondkommissionär 

delges information från respektive förvaltare.

Handel med BTA
Handel med BTA kommer att ske på NGM Equity från och med 

den 19 januari 2011 fram till dess att Bolagsverket har regist

rerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten 

av februari 2011.

Leverans av aktier
BTA kommer att ersättas av aktier så snart nyemissionen har 

registrerats av Bolagsverket. Efter denna registrering kommer 

BTA att bokas ut från respektive VPkonto och ersättas av 

aktier  utan särskild avisering. Sådan ombokning beräknas ske 

i slutet av februari 2011.

offentliggörande av nyemissionens utfall
Utfallet i nyemissionen offentliggörs genom pressmeddelande 

ungefär en vecka efter teckningstidens utgång.

Rätt till utdelning
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning första gång

en på den avstämningsdag som inträffar närmast efter det att 

aktierna registrerats hos Bolagsverket.

övrig information
Företrädesemissionen är villkorad av att Bolagets majoritets

ägare AIK Fotbollsförening infriar sitt skriftliga åtagande att 

teckna sin andel av aktierna i nyemissionen. Anledningen till 

detta villkor är de speciella regler fastställda av Riksidrotts

förbundet respektive Svenska Fotbollsförbundet som gäller för 

Bolaget såsom idrottsaktiebolag. Enligt dessa regler måste den 

upplåtande föreningen, det vill säga AIK Fotbollsförening, vid 

var tidpunkt inneha röstmajoriteten på bolagsstämma i idrotts

aktiebolaget. I annat fall förlorar idrottsaktiebolaget sin rätt att 

delta i SvFF:s tävlingsverksamhet.

vILLKoR ocH ANvISNINgAR
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marknadsöversikt svensk fotboll

Fotboll är en av Sveriges nationalsporter med drygt en 
miljon medlemmar i olika fotbollsföreningar. Omkring 
var tredje idrottsaktivitet som utövas i Sverige är fotboll 
och i Sverige finns totalt 285 971 licensierade spe
lare varav 72 875 är damer. Uppgifterna i detta avsnitt 
kommer, om inte annat anges, från Svenska Fotboll
förbundet (”SvFF”) och Union of European Football 
Associations  (”UEFA”).

Svensk fotboll i siffror1

• 3 359 föreningar och drygt en miljon medlemmar.
• 34,4 procent av totala antalet deltagartillfällen i 

Sveriges Riksidrottsförbunds (”RF”) kartläggning 
av det lokala aktivitetsstödet var fotboll år 2008.

• 285 971 licensierade spelare varav 72 875 damer.
• 240 000 ungdomsspelare.
• 4 214 seniordomare, varav 212 damer.
• 8 700 fotbollslag med 104 000 spelare i Korp

serien.
• 5 708 fotbollsplaner, varav 3 924 gräsplaner,  

1 384 grusplaner och 400 konstgräsbanor.
• 2,4 miljoner åskådare på svensk elitfotboll per år.

Svenska fotbollsorganisationer
Svenska Fotbollförbundet
SvFF administrerar och främjar fotbollen i Sverige och 
företräder den utomlands. SvFF arrangerar landskam
per, svenskt seriespel och cupspel samt förhandlar 
med media och sponsorer, utbildar domare och tränare, 
avgör bestraffning i samband med regelöverträdelser 
samt verkar för dopingfri idrott. SvFF driver och äger 
Råsunda Fotbollstadion. Förbundet som bildades 1904 
är idag Sveriges största specialidrottsförbund med  
3 359 föreningar som medlemmar. SvFF är anslutet 
till RF samt till Fédération Internationale de Football 
Association  (”FIFA”) och UEFA. SvFF ska följa de 
nämnda organisationernas stadgar och regler.

Föreningen Svensk Elitfotboll
Föreningen Svensk Elitfotboll (”SEF”) bildades 1928 
och är en intresseorganisation för klubbarna i Allsvens
kan och Superettan som verkar för klubbarnas intressen 
inom svensk fotboll och förmedlar gemensamma ersätt
ningar till klubbarna.

Framtidsarbete inom SEF
Svensk elitfotboll har under de senaste åren tappat i 
den internationella rankingen samt halkat efter avse
ende de kommersiella delarna av verksamheten. Till 

följd av motgångarna och ett arbete har påbörjats inom 
SEF med visionen att bli Nordens bästa liga, även i 
förhållande till andra idrotters ligor, såväl sportsligt som 
publikmässigt samt ledande inom upplevelseindustrin. 
Målsättningen är att placera sig bäst på UEFAs ranking 
av de nordiska länderna och sämst på 15:e plats år 
2020. Avseende de kommersiella delarna är målsätt
ningen att Allsvenskan ska ha nordens bästa ekonomi 
(omsättning och intäkter), flest åskådare (på plats och 
tvtittare) samt bäst NPI (Nöjd Publik Index). En total 
genomlysning har gjorts och en förändringsplan i ett 
21punktsprogram ska implementeras och kommer, om 
den genomförs fullt ut, innebära ett paradigmskifte för 
svensk elitfotboll. Programmet innehåller exempelvis 
delar som avser seriesammansättning, marknadsfrågor, 
kommunikation, evenemang, anläggning, säkerhet, och 
organisation. Även gränssnittsfrågor mellan SvFF, SEF 
och klubbarna hanteras i projektet liksom förhållnings
sättet gentemot publiken som utgångspunkt i stället för 
i första hand utövaren. Programmet ska börja imple
menteras under våren 2011.

Elitföreningen damfotboll
Elitföreningen damfotboll (”EFD”) bildades 1978 och 
är en frivillig sammanslutning av föreningar tillhörande 
det svenska seriesystemet Damallsvenskan och Division 
1, damer. EFD arbetar för att åstadkomma ett fast sam
arbete de anslutna föreningarna emellan och arbetar 
för gemensamma intressen inom damfotbollen. EFD är 
bland annat ett remissorgan till SvFF, medlar i olika 
typer av konflikter, har representation inom och sam
arbetar med SvFF samt medverkar i att utarbeta såväl 
spelar som övergångsavtal.

Svensk Elitfotbollsförening Ettan
Svensk Elitfotbollsförening Ettan (”SEFE”) bildades 
2006 och är en intresseorganisation för klubbarna i 
Division  1 med syfte att förbereda klubbarna att bli del 
i SEF samt att bilda en plattform för Sveriges unga ta
langers utveckling. 

Seriespel
I Sverige sker serie och cupspel som arrangeras av 
SvFF. Utöver dessa sker försäsongsmatcher och mindre 
turneringar. 

Allsvenskan
Den högsta serien i Sverige är Allsvenskan vilken för 
herrar består av 16 lag som möts i 30 omgångar per sä

1 Uppgifterna avser 2009 om inte annat anges.
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song. De två lag som placerar sig sist i Allsvenskan för 
herrar flyttas ned till Superettan och det nästföljande 
laget kvalspelar mot det tredje bästa laget i Superettan. 
De två lag som placerar sig först i Superettan flyttas 
upp till Allsvenskan. De segrande lagen i Allsvenskan 
benämns Svenska Mästare.

Svenska cupen
Svenska Cupen som arrangeras för både herr och dam
lag av SvFF avslutas i maj månad och vinnande herrlag 
kvalificerar sig för UEFA Europa League, vilken är värl
dens största cup för klubblag. Utöver vinnande herr
lag i Svenska Cupen kvalificerar sig även det herrlag 
som placerar sig på andra plats i Allsvenskan till UEFA 
Europa  League. I det fall segraren i Svenska Cupen  
även är Svensk Mästare går tvåan i Svenska Cupen vi
dare till UEFA Europa League.

uEFA champions League
Champions League anses av många som Europas främ
sta klubbturnering i fotboll. Champions League arrang
eras av UEFA och spelas i två gruppspel och slutspel. 
Kvalet till Champions League är indelat i tre omgångar 
och lagen seedas in beroende på dess så kallade koef
ficientpoäng, vilken bestäms av nationens och den egna 
klubbens resultat. Efter kvalspelet som börjar i septem
ber tar gruppspelet vid med 32 lag i åtta grupper. 16 
av lagen direktkvalificerar in i gruppspelet beroende på 
respektive lags koefficientpoäng. Vinnarna och de lag 
som placerar sig på andra plats i respektive grupp, to
talt 16 lag, möts i en första utslagsrunda, åttondelsfi
nal. Lagen som placerar sig på tredje plats möts i UEFA 
Europa Leagues tredje omgång. 

Säsongen 2009/2010 vann Internazionale Champi
ons League och säsongen dessförinnan vann FC Bar
celona. Ersättning för spel i Champions League utgår 
från UEFA till betydande belopp för svenska klubbar 
som kvalar in. För deltagare i Champions League sä
songen 2009/2010 fördelades totalt 746,4 MEUR ut 
till de 32 deltagande lagen i gruppspelet. Ersättningen 
varierar och de mest framgångsrika lagen erhåller störst 
ersättning. Den högsta ersättningen ett enskilt lag er
höll säsongen 2009/2010 var 48,8 MEUR, vilket ut

betalades till Internazionale och lägst ersättning erhöll 
Maccabi Haifa FC med 8,5 MEUR. Grundersättningen 
för lag som kvalade in i gruppspelet 2009/2010 var 
7,1 MEUR.

AIK var som svenska mästare Sveriges bidrag till sä
songens Champions Leaguespel. AIK gick in i turne
ringen i kvalomgång 2, där man besegrade Luxemburgs 
mästare AS Jeunesse d’Esch med sammanlagt 1–0. I 
den tredje kvalomgången föll man mot norska Rosen
borg BK med sammanlagt 0–4.

uEFA Europa League 
Turneringen grundades 1971/1972 som UEFAcupen 
men namnändrades 2009/2010 till UEFA Europa 
League . Totalt 48 klubbar deltar och spelar sex match
er per klubb. De deltagande lagen har kvalificerat sig 
till europeiskt cupspel men har inte nått hela vägen 
till UEFA Champions League där varje nations bästa 
lag deltar. År 2009/2010 vann Atlético Madrid UEFA 
Europa  League.

Ekonomisk översikt1

De allsvenska föreningarnas totala intäkter under 2009 
uppgick till cirka 1,2 miljarder SEK, en ökning med 
10,5 procent jämfört med föregående år. Av denna 
summa utgjorde spelarförsäljningar 190 MSEK. Under 
de senaste 10 åren har intäkterna ökat i en stadig takt. 
Figuren nedan visar utvecklingen av föreningarnas in
täkter melllan åren 2000–2009. 

Allsvenska föreningarnas totala intäkter, MSEK
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1 Källla: ”Analys av allsvenska klubbarnas ekonomi 2009”, Svenska Fotbollförbundet. Uppgifter för 2010, utöver publiksnittet, finns ännu ej tillgängligt.
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De allsvenska klubbarna redovisade år 2009 samman
taget ett underskott uppgående till –6,8 MSEK (2008: 
8,2 MSEK). I detta resultat ingår ett överskott från spe
laromsättning (spelarförsäljningar och spelaruthyrning 
minus såväl direkt kostnadsförda spelarförvärv som 
avskrivningar på balanserade spelarförvärv samt spe
larinhyrning) om 108,5 MSEK (2008: 84,4 MSEK). 
Resultatet exklusive spelaromsättning visade år 2009 
ett underskott på –115,3 MSEK (2008 –76,2 MSEK), 
vilket är en försämring med 39,1 MSEK jämfört med 
år 2008, då försämringen var 37,2 MSEK jämfört med 
år 2007. 

Den genomsnittliga kostnaden per klubb uppgick till 
74,9 MSEK under 2009, vilket var en ökning från 67,5 
MSEK föregående år. Den genomsnittliga spelarlönen 
uppgick till 61 372 kr/månad vid 12 månaders anställ
ning och antaget 24 spelare i snitt per allsvensk spelar
trupp (2008: 58 073 kr).

publikstatistik och intäkter
Det allsvenska publiksnittet uppgick år 2010 till 6 518 
åskådare per match, vilket är en minskning från 2009 
då publiksnittet uppgick till 7 953 åskådare. Publik
intresset har historiskt haft stora svängningar över tid 

vilket dels kan tolkas som cykliska upp och nedgångar 
men svängningarna kan delvis även förklaras av speci
fika händelser. Det lägre publiksnittet 2010 kan antas 
bero på ett antal faktorer. Bl a har svensk elitfotboll tap
pat på den internationella rankingen vilket medför ett 
minskat intresse och under 2009 förlorade Hammarby, 
ett stort publiklag, sin plats i allsvenskan vilket påver
kade publikintresset negativt. Publiksnittet år 2009 vi

Intäkter per klubb

2009 Intäkter inkl 
spelarförsäljning

2009 Intäkter exkl 
spelarförsäljning

2008 Intäkter inkl 
spelarförsäljning

2008 Intäkter exkl 
spelarförsäljning

Malmö FF 185,6 136,3 114,0 90,5

IFK Göteborg 118,7 90,6 74,3 72,3

AIK 109,7 108,8 104,1 97,6

BK Häcken 96,8 94,0 Superettan Superettan

IF Elfsborg 91,0 86,4 81,6 73,1

Hammarby 87,7 68,2 97,7 70,3

Kalmar FF 78,7 46,9 62,1 54,2

Helsingborgs IF 74,2 65,8 106,3 78,2

Djurgården 71,5 67,9 96,2 71,7

Örebro SK FK 48,0 48,0 51,7 50,8

IF Brommapojkarna 43,8 39,1 Superettan Superettan

Örgryte IS 43,5 32,4 Superettan Superettan

Halmstads BK 41,6 37,0 74,9 40,2

Gais 41,6 34,3 42,7 30,8

Gefle IF FF 33,9 24,9 34,2 25,5

Trelleborgs FF 25,2 20,5 24,0 22,6

GIF Sundsvall Superettan Superettan 51,4 48,4

IFK Norrköping FK Superettan Superettan 47,4 47,2

Ljungskile SK Superettan Superettan 24,5 24,3

Allsvenskan totalt 1191,5 1001,1 1087,1 897,7

Publiksnitt
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De allsvenska föreningarnas intäkter 2009

Övrigt, 
170,1 MSEK

Reklam och sponsring, 
322,5 MSEK

Publik och övriga 
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171,7 MSEK

Gothia Cup, 
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sade i sin tur en knapp ökning jämfört med publiksnit
tet för år 2008 som uppgick till 7 787 åskådare.

Biljettintäkterna utgör en väsentlig intäktskälla för 
de allsvenska klubbarna då hemma matchernas biljett
intäkter tillfaller klubben. Publikintäkterna under 2009 
(publikintäkterna under 2010 är ännu ej tillgängliga) 
ökade jämfört med 2008 med 37,7 MSEK motsvaran
de cirka 16 procent. Ökningen kan förklaras av högre 
biljettpriser och ökade kringintäkter på matcherna, bl a 
till följd av högre komfort och bättre utbud i nya arenor. 
Under 2010 besöktes de allsvenska hemmamatcherna 
på Råsunda Fotbollstadion av i genomsnitt 11 925 
åskådare.

Reklam och sponsring
Tillsammans med publik och övriga matchintäkter utgör 
reklam och sponsringintäkter en viktig intäktskälla för 
klubbarna i Allsvenskan. De flesta allsvenska klubbarna 
har ett antal sponsorer och samarbetspartners vilka ex
poneras bland annat på arenor och spelarnas match
dräkter. Utöver detta förekommer även diverse spons
ringspaket. Reklam och sponsringintäkters andel av de 
allsvenska klubbarnas totala intäkter uppgick 2009 till 
322,5 MSEK vilket är en minskning från föregående år 
med 2 procent.

Tips och mediamedel
Tips och media utgör en viktig intäktskälla för klub
barna i Allsvenskan. Totalt uppgick intäkterna 2009 till 
171,7 MSEK, vilket är en minskning med 1 procent 
från året innan.

Tips och mediamedel inkluderar alla de ersättningar 
avseende allsvenskt och svenskt cupspel som förening
arna får dels via SEF, från Svenska Spel, TV och ge
mensamma marknadsprojekt, dels via SvFF avseende 
Tipselitmedel. 

merchandise
Merchandise har i Sverige hittills varit av relativt be
gränsad betydelse. För många europeiska fotbollsklub
bar utgör merchandise dock en betydande del av in
täkterna. I samband med ökade sportsliga framgångar 
bedöms intäkter från, och betydelsen av, försäljningen 
av merchandise öka.

Spelartransfer
Handel med spelare utgör en betydande del i fotbolls
lagens verksamhet och kan ha stor inverkan på ett fot
bollslags finansiella ställning. Spelartransfer kan inne
bära betydande intäktskällor för lagen likväl som stora 
risker om en förvärvad spelare till exempel skadar sig. 
Totalt uppgick försäljningar av spelarkontrakt 2009 till 
185 MSEK (exkl uthyrning av spelare) vilket var en ök
ning med knappt 5 MSEK mot året innan. Under 2007 
uppgick försäljningar av spelarkontrakt till rekordhöga 
200,5 MSEK.

Posten övrigt utgörs bl a av UEFA-cupspel, bidrag och övriga egna 
arrangemang 
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AIK är verksamt inom svensk elitfotboll. Bolagets in
täkter genereras huvudsakligen genom verksamhet i 
anknytning till det allsvenska herrlaget. Bolaget har 
även en herrjuniortrupp som spelar i Juniorallsvenskan. 
Bolagets intäkter utgörs främst av matcharrangemang, 
marknad och försäljning, merchandise samt TV/Cen
trala avtal. AIK är en av de svenska fotbollsklubbar som 
har störst antal och mest trogna supporters1. De all
svenska hemmamatcherna på Råsunda Fotbollstadion 
besöktes under 2010 av i genomsnitt 11 925 åskådare.

Allmänna Idrottsklubben: Sveriges, till antalet medlem
mar, största idrottsförening (17 160 st) och bedriver 
genom så kallade specialidrottsföreningar verksamhet 
inom sju olika sporter, däribland fotboll. 
AIK Fotbollsförening: En till Allmänna Idrottsklubben 
knuten specialidrottsförening som driver fotbollsverk
samheten för barn och ungdomar samt sedan den 1 ja
nuari 2011 elitfotbollsverksamheten för damerna.
AIK Fotbollsförening innehar 10,1 procent av kapitalet 
och 52,8 procent av rösterna i AIK Fotboll AB.
AIK Fotboll AB: Bolaget bedriver elitfotbollsverksam
heten för herrarna och juniorerna.

Historik
AIK bildades 1891 och fem år senare tillkom fotboll på 
programmet. AIK spelade sin första SMfinal 1898 och 
blev två år senare det andra laget att vinna SM efter 
1–0 mot Örgryte IS. AIK var Stockholms bästa fotbolls
lag under sportens första år i huvudstaden och man 
upprepade SMvinsten 1901. AIK vann tre SM (1911, 
1914 och 1916) och var ett av de dominerande lagen i 
den nystartade Svenska Serien.

1912 stod Stockholms Stadion klar till de Olym
piska Spelen. Dessförinnan hade AIK spelat på Ladu
gårdsgärdet, Idrottsparken och Råsunda IP från 1910. 
Det var på Stadion AIK utvecklades till en storklubb. 
Man vann tre SMguld, 1916, 1923 och 1932, i olym
piaborgen och man spelade fem av elva hemmamatcher 
guldsäsongen 1936–37 på Stadion.

Det skulle sedan dröja 55 år, fram till 1992, innan 
AIK vann SMguld på nytt. 1990talet blev AIK:s mest 
guldkantade decennium. Precis som på 1930talet 
vann man två SMguld (1992 och 1998), men därtill 
kan läggas tre cupguld (1996, 1997 och 1999) samt 
den största internationella framgången, Champions 
Leaguespelet 1999 då FC Barcelona, Arsenal FC och 
AC Fiorentina stod för motståndet.

2000talet har inneburit både med och motgångar
för AIK. Efter att mellan 1998 och 2003 varit ett topp
lag åkte man 2004 ur Allsvenskan för första gången 
på 25 år, men liksom vid de tidigare degraderingarna 
1907, 1951–1952, 1962 och 1980, blev sejouren i 

mILSToLpAR
1891 Allmänna Idrottsklubben bildas och får
sitt namn på grund av att den huvudsakliga
verksamheten skulle vara allmän idrott och att 
klubben skulle vara öppen för alla.
1896 Allmänna Idrottsklubbens verksamhet
omfattar från detta år även fotboll.
1900 Allmänna Idrottsklubben blir Svenska
mästare för första gången.
1901 Svenska mästare för andra gången.
1911 Svenska mästare för tredje gången.
1914 Svenska mästare för fjärde gången.
1916 Svenska mästare för femte gången.
1923 Svenska mästare för sjätte gången.
1932 Svenska mästare för sjunde gången.
1937 Svenska mästare för åttonde gången. Klub
ben flyttar till Råsunda Fotbollstadion i Solna.
1949 Vinner Svenska Cupen för första
gången.
1950 Vinner Svenska cupen för andra gången.
1975 Publikrekord på Råsunda Fotbollstadion
då 40 669 åskådare ser herrlaget möta Djurgår
dens IF.
1976 Vinner Svenska cupen för tredje gången.
1985 Vinner Svenska cupen för fjärde gången.
1986 Allmänna Idrottsklubben blir inomhusmäs
tare för första gången.
1987 Inomhusmästare för andra gången.
1992 Svenska mästare för nionde gången.
1996 Vinner Svenska cupen för femte gången.
1997 Vinner Svenska cupen för sjätte gången 
och tar sig till kvartsfinal i Cupvinnarcupen där 
man möter FC Barcelona.
1998 Svenska mästare för tionde gången.
1999 Vinner Svenska cupen för sjunde gången. 
AIK Fotboll AB bildas och AIK:s elitfotbollsverk
samhet bolagiseras. AIK spelar gruppspel i Cham
pions League mot FC Barcelona, Arsenal FC och 
AC Fiorentina.
2005 AIK är tillbaka i Allsvenskan igen efter en 
ettårig sejour i Superettan.
2006 AIK:s herrlag placerar sig på andra plats i 
Allsvenskan.
2007 AIK:s herrlag spelar UEFAcupspel och slu
tar på femte plats i Allsvenskan.
2009 Svenska mästare för elfte gången samt vin
ner Svenska cupen för åttonde gången.
2010 Kvalar till Champions League och Europa  
League samt vinner Supercupen för första 
gången .

1 Baserat på publikstatistik från SvFF och information från Bolaget om antal medlemmar/supporters.
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landets näst högsta serie endast ettårig. De perioder 
AIK inte spelat i högsta serien är: 1907 (Stockholms
serien Klass 2), 1951–1952 (Division II Nordöstra), 
1962 (Division II Svealand), 1980 (Division II Norra) 
och 2005 (Superettan)

År 2006 var AIK tillbaka i Allsvenskan och var som 
nykomlingar endast en poäng från ett nytt SMguld. 
Tre år senare fick AIK revansch för avslutningen 2006 
och AIK samt IFK Göteborg kämpade under hösten om 
Lennart Johanssons Pokal. De två lagen möttes i den 
avslutande omgången och dramatiken var stor då AIK i 
slutminuterna gjorde segermålet. En vecka senare möt
tes lagen i finalen av Svenska cupen och återigen stod 
AIK som segrare. 2010 inleddes med att AIK tog sin 
första seger i Supercupen.

vision
AIK ska vara Nordens mest framgångsrika klubb såväl 
sportsligt som ekonomiskt.

mission
AIK ska erbjuda förstklassig fotbollsunderhållning samt 
attraktiva produkter och tjänster med anknytning till 
fotbollen. Vi ska locka en stor och trogen publik till våra 
evenemang, göra våra supportrar lyckliga och hängivna 
och våra sponsorer och samarbetspartners nöjda.

mål
Sportsliga mål
AIK:s övergripande mål är att återkommande placera 
sig i toppen av Allsvenskan och därmed kvalificeras för
deltagande i internationella turneringar såsom Champi
ons League och UEFA Europa League.

publikmål
Bolagets långsiktiga mål är att över tiden ha det högsta 
publiksnittet i Norden och årligen sälja 15 000 årskort.

Strategisk plan
Bolagets uppdrag är att skapa maximala resurser till 
sportverksamheten och att förvalta dessa på ett an
svarsfullt sätt. Detta ska ske genom fokus på kärnverk
samheten och med lönsam tillväxt i befintliga affärer. 
Ett arbete pågår sedan 2009 med att renodla verksam
heten. AIK består av en basverksamhet (sport, marknad, 
arrangemang och merchandise) och två affärer som är 
mer av optionskaraktär, spelartransfer och internatio
nella cuper, vilka är svårförutsägbara. Utfallet inom 
basverksamheten ska över åren balansera och vinsterna 
över tid ska framförallt genereras från spelartransfer 
och internationellt cupspel. I så stor omfattning som 
möjligt ska spelare och ledare utbildas internt inom AIK 
(konceptet ”från U till A”) för att bibehålla den gul

svarta tråden samt för att skapa förutsättningar för god 
ekonomi för seniorverksamheten samt förutsättningar 
för framtida transfervinster. Därmed är investeringen i 
ungdoms och utvecklingsverksamheten Bolagets vikti
gaste investering och viktigaste vägval.

Treårsplanen
AIK har arbetat fram en treårsplan med syfte att vända 
verksamheten från förlust till vinst. En stor del av Bola
gets kostnader är trögrörliga vilket gör att anpassningen 
till en lägre kostnadsnivå kommer att behöva ske suc
cessivt över flera år. Kostnadsbesparingar har genom
förts inom Bolagets administrativa delar. Nu återstår 
att sänka kostnaderna även för den sportsliga delen av 
verksamheten. Inom den sportsliga delen är spelare och 
ledare kontraktsanställda vilket medför en lägre flexibi
litet och att förändringarna behöver göras över tid. 

Samtidigt som Bolaget arbetar med att anpassa 
kostnadsmassan står Bolaget inför ett avgörande val av 
ny arena, se vidare om arenavalet på sid 29, vilket be
döms medföra tillgång till nya faciliteter vilket beräknas 
bidra till betydliga intäktstillskott. Parallellt med detta 
arbetas med att utveckla en effektivare transferprocess 
(handel med spelare) för att skapa bättre möjligheter 
till extraordinära intäkter. Denna typ av intäkter omfat
tas dock ej i den ekonomiska treårsplanen med anled
ning av dess osäkra karaktär. 

Fotograf: Sami Grahn
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Affärsmodell
AIK:s affärsmodell består av ett antal byggstenar där 
basverksamheten utgörs av sportorganisationen och 
affärsorganisationen. Sportorganisationen utgörs av 
elitlagen och utvecklingstruppen. Affärsorganisationen 
ansvarar för marknad och försäljning, arrangemang, 
säkerhet, ekonomi, finans och administration. Sportor
ganisationen utgör huvuddelen av Bolagets kostnader. 
I dagsläget är Bolagets enskilt största intäktskällor 
match intäkter och intäkter från sponsorer och samar
betspartners. Den tredje största intäktskällan är rela
terad till centrala avtal och då främst till TVavtalet. 

Bolagets övriga intäktskällor är främst försäljning av 
merchandise. Utöver basverksamheten bedriver Bolaget 
en kontinuerlig investeringsverksamhet i form av kon
traktering och utveckling av spelare. Målen med denna 
verksamhet är att stärka Bolagets spelartrupper, samt 
att generera en positiv avkastning på investerat kapital. 
Goda sportsliga resultat kan leda till spel i internatio
nella cuper, vilket, beroende på AIK:s resultat, kan leda 
till stora extraordinära intäkter. Bolaget budgeterar inte 
för denna typ av intäkter på grund av svårigheter att 
bedöma den sportsliga delen av verksamheten samt de 
eventuella extraordinära intäkternas storlek.

Match och Event
Marknad & försäljning

(samarbetspartners och sponsorer) Merchandise TV/Centrala 
avtal

Övriga och nya 
intäkter

Affärsorganisationen Sportorganisationen

Cupspel

Investeringsverksamhet (främst spelartransfer)
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Fotograf: Sami Grahn
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organisation
Under 2010 har det varit relativ stor omsättning i tränarstaben. I december 2010 fastställdes en ny sportorga
nisation som tagits fram för att stödja Bolagets fotbollsstrategi och filosofi och för att säkerställa kontinuiteten. 
Tidigare assisterande tränaren Andreas Alm övergår till befattningen chefstränare, och assisterande tränare under 
säsongen 2011 blir Christer Swärd och Nebojsa Novakovic. En annan viktig förändring är en nyinrättad befattning 
som värde grundsansvarig. Johan Segui tillträdde i oktober 2010 denna nya halvtidsbefattning för utarbetande och 
implementering av en värdegrund för Bolaget. Tjänsten är också ett led i en förbättrad supporterdialog. I övrigt 
pågår ett kontinuerligt arbete med att rationalisera organisationen och under 2010 har det medfört att ett antal 
befattningar har utgått.

Tränarstab och sportorganisation Herrar A 2011

NAmN poSITIoN

Andreas Alm chefstränare

Nebojsa Novakovic assisterande tränare

Christer Swärd assisterande tränare

Lee Baxter målvaktstränare

Jens Andersson sportchef

Björn Wesström scoutingchef

Stuart Baxter teknisk rådgivare

Tomas Fransson naprapat

Luis Oyarzo naprapat

Johnny Nilsson fysiolog

Åke Andersson materialförvaltare

Niklas Andersson materialförvaltare

Magnus Lind läkare

BengtOlov Tengmark läkare

Tom von Oelreich läkare

Charlee Mian lagledare

AIK Fotboll AB (publ) Styrelse
Ordförande: Johan Strömberg

VD
Annela Yderberg

Ekonomichef
Owe Lundqvist

Försäljnings- & Marknadschef
Johan Cederbrant

Säkerhetschef
Henrik Kock

Arrangemangsansvarig
Lars Pettersson

Merchandiseansvarig
Johan Segui

Sportchef
Jens Andersson

Sportchef, utveckling
Leif Karlsson

Scoutingchef
Björn Wesström

A-lagstränare
Andreas Alm

Affärsorganisation Sportorganisation
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Spelartrupperna
Herrlaget
Efter säsongen 2010 anställdes den sedan två år tidigare assisterande tränaren Andreas Alm som chefstränare för 
AIK:s Alag. Till sin hjälp får han 2011 de assisterande tränarna Nebojsa Novakovic och Christer Swärd. Som mål
vaktstränare fortsätter Lee Baxter, fysiologen Johnny Nilsson är ny i organisationen och den före detta AIKtränaren 
Stuart Baxter blir teknisk rådgivare till tränarstaben och övrig sportslig organisation. Herrlaget tränar större delen av 
året på träningsanläggningen vid Karlberg, men även på Skytteholms konstgräs då vädret inte tillåter träning på na
turgräs. Träning kan även genomföras på konstgräset av taktiska skäl om det kommande matchen spelas på sådant 
underlag. Under försäsongsträningen har de senaste åren ett träningsläger utomlands genomförts för att skapa de 
bästa sportsliga förutsättningarna inför premiären.

vERKSAmHETSBESKRIvNINg

AIK:s herrlag inför säsongen 2010. Fotograf: Sportfoto.com
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juniorlaget
John Wall blev ny chefstränare för AIK:s juniorlag inför 2010 och han fortsätter även kommande säsong. Juniorlaget 
spelar i landets högsta serie, Juniorallsvenskan Elit, och hemmamatcherna spelas på Skytteholms IP. Laget brukar 
även årligen spela diverse turneringar både i Sverige och utomlands.

AIK:s juniorlag inför säsongen 2010. Fotograf: Sportfoto.com

vERKSAmHETSBESKRIvNINg
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verksamhet
utveckling av spelare

AIK juniortrupp
För att på ett tidigt stadium identifiera, utveckla och 
förädla unga talanger lägger Bolaget mycket energi och 
resurser på sin juniortrupp. Juniortruppen innehåller 
i dagsläget 20 spelare, vilka tränas av ett tränarteam 
med chefstränare, assisterande tränare, individuell trä
nare, fystränare och målvaktstränare, utöver det nap
rapat och lagledare. Övrig ungdomsverksamhet bedrivs 
i AIK Fotbollsförening och samarbetet regleras enligt 
avtal beskrivet i avsnittet ”Legala frågor och komplet
terande information”.

väsby united AB
Samarbetet med FC Väsby United har ytterligare fördju
pats under 2010. Syftet med samarbetet är att fostra 
de lovande spelare som står på tillväxt inför en even
tuell uppflyttning till AIK:s Atrupp, och gäller primärt 
spelare i åldern 18–21 år. I och med satsningen i Väsby 
får dessa spelare spela seriefotboll på hög seniornivå 
med kontinuitet.

Samarbetet knyter ihop den omfattande ungdoms 
och utvecklingsverksamheten som bedrivs inom AIK 
Fotbollsförening, samt Juniortruppen inom AIK å ena 
sidan, och herrarnas Alag å andra sidan Därmed har 
klubben möjlighet att både erbjuda unga duktiga spe
lare en karriär helt inom AIK, och att rekrytera unga 
duktiga spelare med stor potential, men som ännu inte 
riktigt tar en plats i Alaget.

Från u till A – från ungdom till A-lag
AIK Fotbolls satsning på en egen ungdomsakademi, 
en juniorverksamhet med hög kvalitet och samarbetet 
med FC Väsby United säkerställer att det alltid finns 
ett konkurrenskraftigt internt alternativ när Bolaget ska 
rekrytera spelare till AIK:s Atrupp, ”från U till A”.

Målet är att över tiden utveckla en större andel egna 
spelare och rekrytera en mindre andel spelare externt.

Samarbetsklubbar
Under 2010 fortsatte AIK att utveckla nätverket av 
samarbetsklubbar. FC Väsby United utgör den centrala 
delen i samarbetet där även division 1klubben Akro
polis IF, division 2klubben Sollentuna United samt yt
terligare föreningar på division 3 och 4nivå ingår.

Utgångspunkten och grunden till själva samarbetet 
är en tro hos Bolaget på att spelarna utvecklas bäst i en 
kombination av högkvalitativ träning och kontinuerlig 
matchning på tävlingsnivå. Det är viktigt för spelarna 
att de får spela på rätt nivå för sin respektive fas i ut
vecklingen och för AIK att ge varje spelare den unika 
vägen till AIK A.

Damlaget
Damlaget placerade sig säsongen 2010 på tolfte och 
sista plats i Damallsvenskan. Detta innebär att damerna 
kommande säsong 2011 kommer att spela i Norrettan. 
Patric Jildefalk kommer fortsatt att vara chefstränare 
för damerna. Under hösten togs det i AIK Fotboll AB 
och AIK FF ett gemensamt beslut om att all idrottslig 
elitverksamheten avseende damerna från och med års
skiftet 2010/2011 ska återföras till AIK FF. 

matcher
Trots att AIK:s säsong under 2010 kan anses vara en 
sportsligt sett misslyckad säsong uppvisade laget, med 
11 925 åskådare per hemmamatch, svensk fotbolls 
näst högsta publiksnitt för säsongen. Endast de all
svenska segrarna Malmö FF placerade sig högre. 2010 
spelades Allsvenskan för 86:e gången. På dessa 86 till
fällen har AIK vunnit publikligan 36 gånger. Tvåa ligger 
IFK Göteborg med 23 segrar. Därefter kommer Malmö 
FF med nio, Örgryte IS sex, Helsingborgs IF fem samt 
Hammarby och Djurgården med två segrar var. Intäkter 
från biljettförsäljningen erhålls dels i förskott, i form av 
årskortförsäljning, dels i samband med matcher. AIK 
sålde till säsongen 2010 närmare 11 000 årskort till 
herrlagets matcher i Allsvenskan. Antalet sålda årskort 
2009 var knappt 9 800. Förutom biljettintäkter säljer 
Bolaget även programblad till varje match samt erbju
der matchspecifika reklammöjligheter, exempelvis ge
nom att företag kan vara matchvärdar eller annonsera 
på arenan.

Sponsorer och samarbetspartners
Bolaget har en väl fungerande verksamhet, ett starkt 
varumärke och har ambitionen att behålla denna ställ
ning för att fortsatt tillhöra de klubbar som är mest 
framgångsrika när det gäller att attrahera samarbets
partners. Bolaget arbetar löpande med dess samarbets
partners och för kontinuerligt en dialog om hur spon
sorskapet hanteras och utvecklas på allra bästa sätt för 
respektive företag. Målsättningen för AIK är att förädla 
och fördjupa relationerna med befintliga kunder samt 
att utöka antalet samarbetspartners på alla nivåer. Ma
joriteten av 2009 års sponsorer var under säsongen 
2010 kvar som samarbetspartners och har för avsikt 
att även vara med kommande säsong 2011. Bolagets 
huvudsponsorer är idag Adidas, Peab och Åbro.

Tv-intäkter och Svenska Spel
TVavtalen förhandlas centralt, med SEF, EFD och SvFF 
som representanter för svensk fotboll. De allsvenska 
klubbarna erhåller en fast ersättning, som är lika för 
alla, och två rörliga delar vilka beror av respektive lags 
placering i serien samt hur ofta lagets matcher expone
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rats i TVsändningar. Av den del av TVavtalsintäkterna 
som kommer fotbollslagen tillgodo, fördelas 20 procent 
till lagen i Superettan och resterande 80 procent till 
lagen i Allsvenskan. AIK erhåller totalt sett mindre in
täkter under säsongen 2010 jämfört med föregående 
år, beroende på en relativt mindre lyckad säsong med 
mindre TVexponering och en sämre slutplacering i 
Allsvenskan. Vid internationellt cupspel utgår betyd
ligt större belopp, vilket Bolaget ej budgeterar för då 
intäkterna kan uppstå under året i de fall AIK inte är 
kvalificerat vid årets början. Svenska Spel har med SEF 
som avtalspart ett avtal som generar intäkter för de all
svenska klubbarna.

merchandise
Merchandise utgör för många europeiska klubbar en 
betydande del av intäkterna. I Sverige har merchan
dise dock inte varit lika betydelsefullt historiskt. AIK:s 
merchandise omfattar olika produkter vilka säljs genom 
AIK Shop på Råsunda Fotbollstadion, internetbutiken 
www.aikshop.se och den med Hammarby IF Fotboll AB 
och Djurgården IF Fotboll AB samägda butiken Derby 
i centrala Stockholm. Merchandise hade under 2010 
ett betydligt sämre år än det föregående. Orsakerna var 
bland annat uteblivna sportsliga framgångar samt en 
i vissa avseenden ineffektiv organisation. Under 2011 
kommer Merchandise att omorganiseras och tillsam
mans med att den nya webbplattformen för försäljning 
över nätet nu finns på plats, så är det Bolagets förhopp
ning att säsongen 2011 blir en nystart och lyckad både 
ur ett sportsligt och ekonomiskt perspektiv.

The Terrace
The Terrace har det senaste året utsatts för prövningar 
i spåren av finanskrisen, med bland annat svag jul och 
mellandagshandel 2008–2009 som följd, samt en allt 
dyrare Euro – något som påverkar inköpen. 2009 försat
tes även den galleria (SOUK) där The Terrace bedrivit 
sin verksamhet i sedan 2007, i konkurs som en effekt 
av finanskrisen. The Terrace tvingades därför under 
kvartal 3–4 till en kostsam flytt till nya lokaler på Slöjd
gatan 9 i Stockholm. Även under 2010 har resultatut
veckling varit svag. Bolaget har därför valt att avyttra 
The Terrace i en inkråmsaffär som ett led i att renodla 
verksamheten och fokusera på kärnverksamheten, fot
boll. Nuvarande butikschefen kommer att förvärva verk
samheten från och med 1 januari 2011 och avser driva 
konceptet vidare  i nuvarande lokal och omfattning.

Restaurang Råsunda
Bolaget har under ett antal år drivit Restaurang 
Råsunda  på Råsunda Fotbollstadion genom dotterbola
get AIK Fotboll Restaurang AB. Restaurangens resultat 

har under tidigare år varit positivt, men under de senare 
åren uppvisat negativt resultat. Till följd av detta lades 
driften av restaurangverksamheten över på Fazer Amica 
den 1 mars 2010, men resultatet belastar även fort
sättningsvis AIK Fotboll Restaurang AB. Verksam heten 
kommer även framgent att fokusera på bland annat 
konferenser, drift av festvåningen, catering och arrang
emang i samband med AIK:s matcher. Även 2010 har 
restaurangen huserat julbordsgäster.

Spelartransfer
Handel med spelare utgör en viktig komponent i Bola
gets verksamhet och grundas på en effektiv och välut
vecklad spelarutveckling. Ersättning för en såld spelare 
erhålls ofta över ett flertal år varvid extraersättningar 
ibland kan betalas ut relaterat till det köpande lagets 
sportsliga framgångar. AIK har idag samarbete med 
två riskkapitalbolag. Agent 03 är ett av dessa och har 
medverkat vid finansieringen av vissa av AIK:s spelar
kontrakt sedan 2003. Överskott av försäljning av spe
lare, vilka kan vara helt eller delvis finansierade av risk
kapitalbolag, fördelas mellan Bolaget och riskkapitalist 
proportionellt. Bolagets budget omfattar ej eventuella 
extraordinära poster hänförliga till spelartransfer.

utvecklad transferprocess
En stor del av de allsvenska klubbarnas intäkter och 
kostnader uppstår vid transfers och är därmed ett vik
tigt affärsområde för varje klubb. Transfermarknaden 
är ineffektiv och att i större utsträckning arbeta me
todiskt, noggrant och med kvalitetssäkring i denna del 
av verksamheten skulle skapa högre intäktsmöjligheter 
och bättre kvalitet i transfers. Det är ett förhållnings
sätt att betrakta även denna del av verksamheten som 
ett affärsområde och inom AIK pågår därför ett arbete 
för att utveckla organisationen och processerna kring 
affärsområdet transfers. Dessa processer avser allt från 
scouting, rekrytering, förhandling, kontraktsutformning 
till köp och sälj. 

AIK Säkerhet
AIK fortsätter att satsa på säkerheten för att besökare 
på Råsunda ska känna sig säkra före, under och efter 
ett evenemang. Eftersom AIK vill att alla ska känna sig 
trygga och välkomna på matcherna arbetar AIK intensivt 
med säkerhet på flera plan. Vid samtliga matcher arbe
tar AIK:s egna publikvärdar och ordningsvakter för att 
skapa en säker och trygg stämning på läktarna. De pu
blikvärdar och ordningsvakter som arbetar på Råsunda  
vidareutbildas hela tiden för att få en högre kunskap 
och med detta kunna ge publiken en bättre service. 
Säkerhetsarbetet pågår inte bara under ett evenemang 
utan sker löpande. Detta sker i nära samarbete med 
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AIK-koncenens legala struktur exklusive vilande dotterbolag, Andelen av röster och kapital är de samma i bilden ovan.

AIK Fotboll AB (publ)
556520-1190

AIK Merchandise AB
556580-6162

Nytomta Fastighets AB
556671-8551

AIK Fotboll Restaurang AB
556597-5108

StockholmsDerby AB
556577-1911

100%

0,1%

100%

33,33%

polis, brandmyndigheter, Solna Stad och den gästande 
klubbens säkerhetspersonal. Säkerhetsarbetet omfattar 
allt ifrån generell publikövervakning, brandskydd och 
upprättandet av diverse krishanteringsförberedande åt
gärder i samarbete med polis och brandmyndigheter 
till bevakning och skydd av spelare, ledare och funktio
närer. En stor del i arbetet är förebyggande, genom att 
AIK besöker skolor och pratar om hur man ska uppträda 
som AIK:are samt deltar i ett flertal möten varje år med 
supportergrupperingar och övriga parter. Under dessa 
möten försöker AIK att hitta lösningar på de eventuella 
problem som kan uppstå under Bolagets arrangemang.

Anläggningar
Råsunda Fotbollstadion – Herrarnas hemmaarena
Råsunda Fotbollstadion ägs av Fastighets AB Solna 
Lagern 2, ett bolag kontrollerat av Svenska Fotbollför
bundet, och hyser samtliga AIK:s hemmamatcher i se
rie och cupspel för herrtruppen samt vissa av svenska 
landslagets landskamper. Råsunda Fotbollstadion rym
mer drygt 35 000 personer under en fotbollsmatch. 

Skytteholms Ip
Damernas hemarena är även träningsarena för herrarna. 
Arenan har plats för cirka 3 000 åskådare och planen är 
belagd med konstgräs.

Karlberg – AIK:s klubbhus och träningsanläggning
AIK:s herrlag har sedan 1999 haft tillgång till ett eget 
klubbhus, beläget vid träningsanläggningen i Karlberg. 
Anläggningen, som används till stora delar av den 
sportsliga verksamheten, såldes under 2005 till Ny
tomta Fastighets AB och hyrs i dagsläget av Bolaget.

Legal struktur
AIKkoncernen består av moderbolaget AIK Fotboll 
AB och de två helägda dotterbolagen AIK Fotboll Res
taurang AB och Merchandise AB. AIK Fotboll AB äger 
därutöver 33,33 procent av StockholmsDerby AB samt 
0,1 procent av Nytomta Fastighets AB. Bolagen AIK 
Fotboll Transfer AB och Evenemang och Säkerhet i 
Stockholm AB är vilande och bedriver för närvarande ej 
någon verksamhet. Rörelsen i The Terrace AB, som ägs 
till 100 procent, avyttrades med övergång till köparen 
den 1 januari 2011.

AIK Fotboll Restaurang AB
Bolaget äger 100 procent av AIK Fotboll Restaurang 
AB, med säte i Solna, som tidigare har ansvarat för drif
ten av Restaurang Råsunda på Råsunda Fotboll stadion. 
Bolaget visade ett negativt resultat under 2009 och 
kommer också att göra så för räkenskapsåret 2010. 
Driften lades den 1 mars 2010 över på Fazer Amica 
som under 2011 kommer att genomföra strategiska och 
operativa förändringar för att öka lönsamheten.

AIK merchandise AB
Bolaget äger sedan 2007 100 procent av aktierna i AIK 
Merchandise AB, med säte i Solna, – ett bolag som 
har som verksamhet att bedriva inköp, produktion samt 
försäljning av souvenirer och profilprodukter. 

Nytomta Fastighets AB
Nytomta Fastighets AB (”Nytomta”), med säte i Stock
holm, grundades när Bolaget under 2005 på grund av 
likviditetsskäl sålde sin träningsanläggning vid Karl
berg. Försäljningen gjordes genom en transaktion av 
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karaktären ”sale och lease back” till det för ändamålet 
grundade bolaget Nytomta. Nytomta ägs till 99,9 pro
cent av Agent 03, och resterande 0,1 procent av Bola
get. Bolaget har en option på att köpa resterande 99,9 
procent av aktierna i Nytomta.

StockholmsDerby AB
Bolaget äger 33,33 procent av aktierna i Stockholms
Derby AB med säte i Stockolm. Övriga aktier ägs av 
Hammarby IF Fotboll AB och Djurgården IF Fotboll AB 
med 33,33 procent vardera. StockholmsDerby AB har 
som verksamhetsändamål att bland annat bedriva för
säljning av souvenirer, kläder och biljetter och driver en 
butik på Sergelgatan i Stockholm.

Ny arena innebär nya möjligheter
Råsunda Fotbollstadion där AIK Fotboll har varit hyres
gäst sedan 1937 ska rivas hösten 2012. Råsunda har 
en mycket stor känslomässig betydelse för AIK men när 
det gäller intäktsgenererande faciliteter och komfort så 
har Råsunda vissa begränsningar. VIPstolar, loger samt 
hospitality på Råsunda är mycket begränsade och i en 
ny arena skulle nya intäktsmöjligheter uppstå. AIK Fot
boll står inför ett mycket betydelsefullt beslut i val av 
framtida arena av flera orsaker och då inte minst för 
att det medför nya intäktsmöjligheter. En ny arena ger 
AIK möjlighet att öka matchintäkterna avsevärt, fram
förallt via försäljning av nya potentiella marknadsytor, 
hospitality, kringförsäljning och loger. Men arenavalet 
är också viktigt ur ett identitetsperspektiv, klubben med 
dess supportrars känsla för arenan är helt avgörande 
för att framgångsrikt kunna locka åskådare till arenan 
i framtiden. 

Fotograf: Sami Grahn
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Finansiell information i sammandrag

Koncernens resultaträkning

KSEK
jan–sept 

2010
jan–sept 

2009 2009 2008 2007

Intäkter

Rörelseintäkter 79 137 73 263 106 389 99 932 120 881

Övriga rörelseintäkter 2 373 1 805 3 268 3 420 4 669

Summa rörelseintäkter 81 509 75 069 109 657 103 352 125 551

Rörelsens kostnader

Handelsvaror 5 601 5 408 9 854 7 629 7 674

Övriga inköpta varor och tjänster 16 787 14 027 22 695 15 894 19 591

Övriga externa kostnader 13 328 12 783 16 606 25 222 20 699

Personalkostnader 42 887 40 675 57 042 60 762 52 600

Avskrivningar och nedskrivningar 4 739 5 795 7 678 7 570 8 511

Övriga rörelsekostnader 893 616 1 352 950 1 573

Summa rörelsekostnader 84 235 79 304 115 226 118 030 110 649

Rörelseresultat –2 725 –4 235 –5 569 –14 677 14 902

Ränteintäkter och liknande resultatposter 32 76 84 838 323

Räntekostnader –1 091 –384 –826 –713 –935

Resultat före skatt –3 785 –4 543 –6 311 –14 552 14 290

Skatter –56 –56 23 –488 –74

periodens resultat –3 841 –4 599 –6 288 –15 040 14 215

Nedanstående finansiella utveckling för verksamhetsåren 2007–2009 samt delårsrapporterna för 
januari –september 2010 och 2009 är hämtade ur Koncernens räkenskaper. Räkenskaperna för åren 
2007–2009 är reviderade av Bolagets revisor. Delårsrapporten för januari–september 2010 är över-
siktligt granskad av Bolagets revisor. AIK Fotbolls koncernredovisning är upprättad med tillämpning 
av Årsredovisningslagen, RFR 1.2 Kompletterande redovisningsregler för koncerner samt International 
Financial Reporting Standards, IFRS, sådana de antagits av EU. För ytterligare information om den 
finansiella utvecklingen se avsnittet Kommentarer till den finansiella utvecklingen på sid 34 i förelig-
gande prospekt. För fullständig historisk finansiell information, inklusive noter, se fullständiga årsredo-
visningar och delårsrapporten, vilka införlivats i detta prospekt genom hänvisning.
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FINANSIELL INFoRmATIoN I SAmmANDRAg

Koncernens balansräkning

KSEK 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

TILLgåNgAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Övriga immateriella tillgångar 406 456 426 546 –

Licensierade spelare 9 757 7 275 6 342 9 971 13 704

Goodwill 1 378 1 378 1 378 1 378 1 378

Summa immateriella anläggningstillgångar 11 541 9 108 8 145 11 895 15 082

materiella anläggningstillgångar

Inventarier 955 1 121 1 027 1 238 839

Förbättringsåtgärder på annans fastighet 391 954 712 1 529 2 058

Summa materiella anläggningstillgångar 1 345 2 075 1 739 2 767 2 897

Finansiella anläggningstillgångar

Andra finansiella anläggningstillgångar 3 574 3 079 3 249 3 079 3 128

Övriga långfristiga fordringar 1 320 1 293 1 300 1 274 1 249

Summa finansiella anläggningstillgångar 4 894 4 373 4 549 4 354 4 377

Uppskjuten skattefordran 5 206 5 215 5 262 5 272 5 801

Summa anläggningstillgångar 22 985 20 772 19 695 24 288 28 157

omsättningstillgångar

Färdiga varor och handelsvaror 7 009 4 747 4 722 6 992 5 229

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 4 967 3 587 5 812 5 943 3 948

Skattefordringar 1 194 864 613 383 –

Övriga fordringar 10 001 3 185 2 704 1 851 2 893

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 801 7 085 11 664 9 433 8 659

Summa kortfristiga fordringar 22 963 14 721 20 792 17 611 15 499

Likvida medel/kassa och bank 1 686 4 601 14 067 3 809 16 972

Summa omsättningstillgångar 31 658 24 069 39 581 28 412 37 700

SummA TILLgåNgAR 54 643 44 840 59 276 52 700 65 856
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Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag

KSEK
jan–sept 

2010
jan–sept 

2009 2009 2008 2007

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital

–12 534 345 1 105 –12 521 –40

Kassaflöde från förändring rörelsekapital –11 485 –3 795 2 696 137 –13 892

Kassaflöde från den löpande verksamheten –24 019 –3 450 3 801 –12 384 –13 932

Kassaflöde från investeringsverksamheten 5 373 –1 429 –2 053 1 262 9 727

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 6 265 5 670 8 510 –2 040 –3 791

periodens kassaflöde –12 381 792 10 258 –13 163 –7 996

Likvida medel vid periodens början 14 067 3 809 3 809 16 972 24 968

Likvida medel vid periodens utgång 1 686 4 601 14 067 –3 809 16 972

FINANSIELL INFoRmATIoN I SAmmANDRAg

Koncernens balansräkning

KSEK 2010-09-30 2009-09-30 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31

EgET KApITAL ocH SKuLDER

Eget kapital

Aktiekapital 12 600 33 600 33 600 33 600 33 600

Övrigt tillskjutet kapital 75 446 54 446 54 446 54 446 54 446

Omvärderingsreserv 2 123 1 998 2 123 1 877 2 081

Balanserad förlust –78 573 –72 283 –72 283 –56 823 –71 422

Periodens resultat –3 840 –4 599 –6 288 –15 040 14 215

Summa eget kapital 7 756 13 161 11 597 18 060 32 920

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 3 175 1 220 1 210 1 250 1 290

Övriga skulder 141 141 141 141 2 141

Summa långfristiga skulder 3 316 1 361 1 351 1 391 3 431

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 6 293 5 232 5 296 5 074 3 740

Skulder, koncernbolag 1 204 9 1 830 1 075 0

Skatteskulder 957 858 1 143 1 021 366

Övriga skulder 25 581 18 914 22 364 6 987 8 918

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 536 5 306 15 693 19 091 16 484

Summa kortfristiga skulder 43 571 30 318 46 328 33 249 29 507

SummA SKuLDER ocH EgET KApITAL 54 643 44 840 59 276 52 700 65 856
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FINANSIELL INFoRmATIoN I SAmmANDRAg

Koncernens nyckeltal
jan–sept 

2010
jan–sept 

2009 2009 2008 2007

Omsättningstillväxt 8,6% –7,0% 6,1% –17,7% 33,4%

EBITDA (MSEK) 2,0 1,6 2,1 –7,1 23,4

EBITDAmarginal 2,5% 2,1% 1,9% neg. 18,6%

Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. 11,9%

Vinstmarginal neg. neg. neg. neg. 11,4%

Soliditet 14% 29% 20% 34% 50%

Avkastning på eget kapital neg. neg. neg. neg. 55,6%

Rörelseresultat per aktie (SEK) –0,32 –0,50 –0,66 –1,75 1,77

Eget kapital per aktie (SEK) 0,92 1,57 1,38 2,15 3,92

Utdelning per aktie (SEK) –  – – – –

Medelantal anställda under perioden 79 70 80 85 81

Genomsnittligt antal aktier under perioden 8 399 998 8 399 998 8 399 998 8 399 998 8 399 998

Nyckeltalsdefinitioner
EBITDA-marginal
Rörelseresultat före av och nedskrivningar i procent av 
summa rörelseintäkter

Rörelsemarginal
Rörelseresultat i procent av summa rörelseintäkter

vinstmarginal
Resultat efter finansiella poster i procent av summa 
rörelseintäkter

Soliditet
Eget kapital i procent av balansomslutningen

Avkastning på eget kapital
Periodens resultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Rörelseresultat per aktie (SEK)
Periodens rörelseresultat dividerat med genomsnittligt antal 
aktier under perioden

Eget kapital per aktie (SEK)
Eget kapital dividerat med genomsnittligt antal aktier under 
perioden

Fördelning intäkter
Koncernen

Q1–Q3, 2010 Q1–Q3, 2009 Helår
2009

Helår
2008

Helår
2007

Match & Event 25 363 33 583 40 575 38 735 42 048

Sponsring och reklam 19 622 20 040 27 886 26 659 23 693

Cupspel 4 260 60 1 105 46 6 549

Spelarförsäljningar 13 494 883 861 6 817 22 326

Centrala avtal (TV mm)    6 459 7 363 14 975 11 745 13 054

Intäkter souvenirer 10 147 11 143 20 988 15 930 13 211

Övriga rörelseintäkter 2 164 1 997 3 268 3 420 4 669

Summa omsättning 81 509 75 069 109 657 103 352 125 551
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Kommentarer till den finansiella 
utvecklingen

januari–september 2010
Intäkter
Under de tre första kvartalen för 2010 uppgick den 
totala omsättningen till 81,5 MSEK (75,1) vilket är 
en ökning med knappt 9 procent jämfört med samma 
period föregående år. Förbättringen kan bl a hänföras 
till de spelarförsäljningar som gjorts under året samt 
deltagandet i kvalspelet till Europacuperna. Match
relaterade intäkter är den största enskilda och viktigas
te intäktsposten. Under de tre första kvartalen 2010 
var matchintäkterna 25,4 MSEK (33,6) vilket är en 
minskning med cirka 8 MSEK jämfört med samma pe
riod föregående år. Nedgången beror till större delen 
på årets sportsliga motgångar och den tidiga allsvenska 
starten. Minskad eventförsäljning på grund av lördags 
och söndagsmatcher är en annan förklaring. Souvenir
försäljningen har totalt sett minskat med cirka 1 MSEK 
jämfört med samma period föregående år. Intäkter från 
UEFA om cirka 5 MSEK har bokförts under november 
månad.

Resultat
Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 
för perioden uppgick till –2,7 MSEK (–4,2). Resultatet 
efter finansiella poster under perioden uppgick till cirka 
–3,8 MSEK (–4,6). Kostnaderna för avskrivningarna 
var under perioden på en lägre nivå jämfört med före
gående år, 4,7 MSEK (5,8). Det förbättrade resultatet 
jämfört med samma period föregående år kan hänföras 
till spelarförsäljningar samt deltagande i cupspel under 
perioden. 

Tillgångar
Koncernens tillgångar uppgick den 30 september till 
54,6 MSEK (44,8). Koncernens huvudsakliga tillgångar  
består av immateriella tillgångar i form av licen sierade 
spelare 9,8 MSEK (7,3). Finansiella anläggningstill
gångar består av två bostadsrätter samt övriga lång
fristiga fordringar. Posten goodwill uppstod då AIK 
förvärvade resterande 50 procent av AIK Merchandise 
AB under 2007. Andra större värden är en uppskjuten 
skattefordran om 5,2 MSEK. Omsättningstillgångarna 
består av bland annat varulager (främst tillhörande 
AIK Merchandise AB) och övriga kortfristiga fordringar 
10,0 MSEK, består till största delen av fordringar på 
andra klubbar samt förutbetalda kostnader och upp
lupna intäkter. Förändringen jämfört med föregående år 
består främst av en ökning av övriga fordringar och en 
ökning av värdet på de licensierade spelarna.

Investeringar
Under perioden januari–september 2010 har AIK för
värvat materiella och immateriella anläggningstillgång

ar till ett värde om 10,0 MSEK. Bland spelarförvär
ven märks bland annat Ivan Turina, Helgi Daníelsson, 
Robert  Åhman Persson och Mohamed Bangura. AIK 
Merchandise och The Terrace har under perioden gjort 
investeringar i verksamheten för närmare 0,3 MSEK. 

Eget kapital och skulder
Eget kapital för Koncernen uppgick per 30 september 
2010 till 7,8 MSEK, varav det bundna egna kapitalet 
i moderbolaget utgjorde 12,6 MSEK, övrigt tillskjutet 
kapital  75,4 MSEK, reserver 2,1 MSEK, balanserad 
förlust –78,6 MSEK, samt periodens resultat –3,8 
MSEK. Efter stämmobeslut vid årsstämman i mars 
2010 har en minskning av Bolagets aktiekapital gjorts 
med 20 999 995 SEK. Minskningen av aktiekapitalet 
har skett för täckning av förlust och utan indragning 
av aktier. Efter  genomförd minskning uppgår Bolagets 
aktiekapital till 12 599 997 SEK.

Långfristiga skulder avser skulder till kreditinstitut 
samt bland annat bostadslån, kopplade till de två bo
stadsrätter som Bolaget äger, och lån från aktieägare. 
Förändringar mellan åren 2009 och 2010 förklaras 
dels av amorteringar av bolånen, dels av att checkkredit 
för närvarande delvis utnyttjas. Långfristiga skulder in
klusive avsättning uppgick den 30 september 2010 till 
3,3 MSEK vilket är en ökning från föregående år med 
2,0 MSEK, vilket motsvaras av utnyttjad checkkredit. 
1,2 MSEK avser bostadslån för de två bostadsrätter Bo
laget äger medan 0,1 MSEK är lån utan säkerhet från 
personer som stöder Bolaget.

Kortfristiga skulder uppgick till 43,6 MSEK per 
den 30 september 2010, vilket är en ökning från fö
regående år med 13,3 MSEK, då dessa uppgick till 
30,3 MSEK. Av de kortfristiga skulderna var 1,7 MSEK 
förutbetalda intäkter, främst marknadsintäkter och års
kort; 8,3 MSEK relaterar till semester, löner och skat
ter, inkl moms; 12,4 MSEK utgörs av upplupna kost
nader och reservationer, varav en stor del motsvaras av 
kortfristiga fordringar avseende spelarköp; 6,3 MSEK 
leverantörsskulder; samt 14,9 MSEK är den kortfristiga 
delen av långfristiga lån.

Kassaflöde och likviditet
Koncernens kassaflöde var under perioden –12,4 MSEK 
(+0,8). Kassaflödet varierar normalt sett mycket under 
året. Första kvartalet präglades kassaflödet positivt av 
transfernettot. Under andra kvartalet var kassaflödet 
negativt och präglades till största delen av förändringar 
i rörelsekapitalet. Under det tredje kvartalet var kassa
flödet negativt och påverkades av genomförda spelarför
värv under perioden samt förändringar i de kortfristiga 
fordringarna och de kortfristiga skulderna. Det negativa 
kassaflödet under året har medfört att likviditeten i Bo
laget har blivit lidande.



35

AIK FoTBoLL AB (puBL) | pRoSpEKT 2011

KommENTARER TILL DEN FINANSIELLA uTvEcKLINgEN

2009
Intäkter
Under 2009 uppgick Koncernens intäkter till 109,7 
MSEK (103,4) vilket motsvarar en ökning med cirka 
6 procent. Omsättningen jämfört med 2008 förbättra
des inom nästan alla områden. Störst ökning uppvisade 
souvenirförsäljningen som ökade med drygt 5 MSEK 
följt av Centrala avtal (+3,2 MSEK) och Match & Event 
(+1,8 MSEK). Omsättningen i AIK Merchandise ökade 
kraftigt med 6,1 MSEK till 16,1 MSEK. Förbättrat pu
bliksnitt ledde till en ökning av omsättningen för Match 
& Event. AIK vann också Svenska Cupen vilket med
förde ökade intäkter. Intäkterna från spelarförsäljningar 
var cirka 5,7 MSEK sämre än föregående år, främst 
beroende på att färre spelare såldes och att transfer
marknaden var betydligt sämre jämfört med tidigare år.

Resultat
Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 
för året uppgick till –5,6 MSEK (–14,7). Resultatet 
efter finansiella poster under året uppgick till cirka 
–6,3 MSEK (–14,6). Kostnaderna för avskrivningarna 
låg under året på en jämförbar nivå med föregående 
år 7,7 MSEK (7,6) MSEK. Det förbättrade resultatet 
jämfört med föregående år kan hänföras till att det skett 
en intäktsökning inom flertalet kategorier jämfört med 
före gående år. Endast spelarförsäljningen visar en lägre 
nivå under 2009 än föregående år, –6,0 MSEK. Det 
sportsligt sett lyckade året resulterade i en ökad för
säljning av souvenirer. Vidare minskade övriga externa 
kostnader 2009 till 16,6 MSEK (25,2), minskningen 
berodde till stor del på minskade kostnader för kon
sulter och inhyrd personal. Personalkostnaderna mins
kade 2009 med 3,7 MSEK som en följd av det sedan 
2008 startade åtgärdspaketet. Det till trots negativa 
resultatet för 2009 beror av att intäktsökningarna inte 
har kunnat kompensera de ökade personalkostnaderna i 
herrtruppen i form av sign on:s, löner och avskrivningar, 
detta på grund av bland annat ett flertal långtidsskador 
under året.

Tillgångar
Koncernens tillgångar uppgick den 31 december 2009 
till 59,3 MSEK (52,7). Koncernens huvudsakliga till
gångar består av immateriella tillgångar i form av li
censierade spelare. Finansiella anläggningstillgångar 
bestående av två bostadsrätter samt övriga långfristiga 
fordringar. Posten goodwill uppstod då AIK förvärvade 
resterande 50 procent av AIK Merchandise AB un
der 2007). Andra betydande värden är en uppskjuten 

skattefordran, 5,3 MSEK. Övriga tillgångar är förbätt
ringsåtgärder (AIK Shop) på annans fastighet samt (av
skrivning sker linjärt över 5 år) omsättningstillgångar 
bestående av bland annat varulager (främst tillhörande 
AIK Merchandise AB) och övriga kortfristiga fordringar 
som normalt förekommer i verksamheten. Förändringen 
jämfört med föregående år består främst av en ökning 
av likvida medel och en minskning av värdet på de 
licen sierade spelarna.

Investeringar
Under året skedde förvärv av materiella och immate
riella anläggningstillgångar till ett värde motsvarande 
knappt 4,1 MSEK. Bland spelarförvärven märks bland 
annat Pontus Engblom och Daniel Gustavsson. Inga en
skilda större investeringar avseende materiella anlägg
ningstillgångar genomfördes under 2009.

Eget kapital och skulder
Koncernens eget kapital uppgick per den 31 decem
ber 2009 till 11,6 MSEK (18,1) och de långfristiga 
skulderna avseende skulder till kreditinstitut och övriga 
skulder uppgick till 1,4 MSEK. De kortfristiga skulder
na uppgick den 31 december till 46,3 MSEK (33,2) 
varav största delen var upplupna kostnader och förut
betalda intäkter 15,7 MSEK (19,1) samt övriga skulder 
22,4 MSEK (7,0). Förändringen i övriga skulder består 
till största delen av ett kortfristigt lån på 8,5 MSEK.

Kassaflöde och likviditet
Koncernens kassaflöde var under året +10,3 MSEK 
(–13,2). Kassaflödet varierar normalt sett mycket un
der året. Första kvartalet präglades kassaflödet negativt 
av det låga transfernettot, utbetalad sign on under vin
terfönstret samt av att säsongen inte påbörjades under 
perioden. Årskortsförsäljningen påverkade kassaflödet 
positivt under samma period. Under andra kvartalet på
verkades kassaflödet av speluppehållet vilket medförde 
lägre verksamhetsrelaterade intäkter än normalt för 
perioden samt utbetalning av sign on. Spelartransfers 
eller årskortsförsäljningar sker normalt sett inte under 
denna period. Tredje kvartalets kassaflöde präglades 
av ett positivt resultat i rörelsen samt av att ett kort
fristigt lån togs upp. Transfernettot var lågt och kunde 
inte stärka kassaflödet under perioden. Fjärde kvartalet 
präglades positivt av att årskortsförsäljningen för 2010 
påbörjades, intäkter från centrala avtal betalades in 
samt stark försäljning av Merchandise. Utbetalningar av 
”guldbonusar” till spelare och ledare påverkade kassa
flödet negativt.
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2008
Intäkter
Under 2008 var de totala intäkterna 103,4 MSEK 
(125,6) motsvarande en minskning med drygt 17 pro
cent jämfört med föregående år. Minskning har skett i 
alla kategorier utom sponsring och reklam samt sou
venirer. Största minskningen avser spelartransfers som 
minskade med cirka 15,5 MSEK jämfört med 2007. 
Ett stort tapp har också skett i kategorin cupspel vilket 
AIK inte hade kvalificerat sig för. Ökningen avseende 
souvenirer utgörs av försäljning i The Terrace som öpp
nade först i slutet av augusti. Nedgången 2008 hänför 
sig till stor av det vikande publikintresset och en allmän 
nedgång i ekonomin i samband med finanskrisen.

Resultat
Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 
för året uppgick till –14,7 MSEK (14,9). Resultatet 
efter finansiella poster under året uppgick till –14,6 
MSEK (14,3). Avskrivningarna minskade något under 
året –0,9 MSEK och belastade resultatet under året 
med totalt 7,6 MSEK. Det negativa resultatet kan hän
föras till en minskning på alla på alla intäktsområden 
förutom sponsring & reklam samt souvenirförsäljning
en. Denna minskning kan till en viss del också hänföras 
till den då rådande lågkonjunkturen. Även om transfer
nettot var positivt under året så minskade detta netto 
med 15,5 MSEK. Under året så ökade även rörelsens 
omkostnader beroende på bland annat framåtriktade 
satsningar som The Terrace samt ett fördjupat samar
bete med Väsby United. Personalkostnaderna belasta
des under året av avvecklingskostnader. Under året togs 
det fram och delvis implementerades ett åtgärdspaket 
med avsikten att minska kostnader såsom personalkost
nader, lagerkostnader och administrativa kostnader.

Tillgångar
Koncernens tillgångar uppgick den 31 december 2008 
till 52,7 MSEK. Koncernens huvudsakliga tillgångar 
består av immateriella tillgångar i form av licensierade 
spelare. Finansiella anläggningstillgångar bestående 
av två bostadsrätter samt övriga långfristiga fordringar. 
Andra  betydande värden är en uppskjuten skattefordran, 
5,3 MSEK. Övriga tillgångar är förbättringsåtgärder 
(AIK Shop) på annans fastighet samt (avskrivning sker 
linjärt över 5 år) omsättningstillgångar bestående av 
bland annat varulager och övriga kortfristiga fordringar 
som normalt förekommer i verksamheten. Förändringen 
jämfört med föregående år består främst av en minsk
ning av likvida medel över årsskiftet.

Investeringar
Under året skedde också förvärv av materiella och im
materiella anläggningstillgångar för knappt 9,2 MSEK. 
Bland spelarförvärven märks bland annat Jorge Ortíz, 
Yussuf Saleh och Tomi Maanoja. Under året inköptes 
och monterades det upp ett säkerhetsnät på Norra Stå, 
inga andra större investeringar avseende materiella an
läggningstillgångar gjordes 2008. 

Eget kapital och skulder
Koncernens eget kapital uppgick per den 31 decem
ber 2008 till 18,1 MSEK (32,9) och de långfristiga 
skulderna avseende skulder till kreditinstitut och övriga 
skulder uppgick till 1,4 MSEK. De kortfristiga skul
derna uppgick den 31 december till 33,2 MSEK varav 
största delen var upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter om 19,1 MSEK. Förändringen i eget kapital 
består till största delen av koncernens ansamlade för
lust under 2008.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet för koncernen var under året negativt –13,2 
MSEK (–8,0). Kassaflödet under 2008 präglas av att 
rörelsens resultat (det vill säga verksamheten exklusive 
spelartransfers, men inklusive kostnader för betalade 
sign on:s och liknande ersättningar) var negativ med 
anledning av minskade intäkter och ökade kostnader 
samt att transfernettot var förhållandevis lågt 2008 
jämfört med föregående år. Vidare påverkas kassaflödet 
av att tidigare ingångna lån amorteras.

KommENTARER TILL DEN FINANSIELLA uTvEcKLINgEN
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2007
Intäkter
Under 2007 uppgick de totala intäkterna till 125,6 
MSEK (94,1) vilket motsvarar en ökning med drygt 
33 procent, varav de största posterna utgjordes av 
Match & Event 42,0 MSEK, sponsring och reklam 
23,7 MSEK och spelarförsäljningar 22,3 MSEK. År 
2007 var ett år som jämfört med 2006 medförde en 
ökning av omsättningen i de flesta kategorierna. I om
sättningen 2007 inkluderas också nettovinsten från 
avyttringen av främst spelaren Wilton Figueiredo till 
FC Rayyan i Quatar. Detta är än idag den största spe
larintäkten i Bolagets historia. På hösten lanserades 
också The Terrace, ett modekoncept med inriktning 
mot en mode och sportintresserad publik. Till ökningen 
av kostnader bidrog en flytt av AIK Shop och Bolagets 
kontor till större lokaler. Sedan december bedrivs Bo
lagets souvenirverksamhet i det helägda dotterbolaget 
AIK Merchandise AB. 

Resultat
Koncernens rörelseresultat efter avskrivningar (EBIT) 
för året uppgick till 14,9 MSEK (14,3). Resultatet 
efter finansiella poster under året uppgick till cirka 
14,3 MSEK (13,5). Avskrivningarna ökade under året 
med 2,2 MSEK och belastade resultatet under året 
med totalt 8,5 MSEK. Det positiva resultatet kan fram
förallt hänföras till tre faktorer, dels god publiktillström
ning, trots ett något lägre publiksnitt än föregående år 
så ökade publikintäkterna, dels ökade sponsor och 
reklam intäkter samt spelarförsäljningar.

Tillgångar
Koncernens tillgångar uppgick den 31 december 2007 
till 65,9 MSEK. Koncernens huvudsakliga tillgångar 
består av immateriella tillgångar i form av licensierade 
spelare. Finansiella anläggningstillgångar bestående 
av två bostadsrätter samt övriga långfristiga fordringar. 
Andra  betydande värden är en uppskjuten skattefordran, 
5,8 MSEK. Under året förvärvades också de resterande 
50 procent av AIK Merchandise AB, detta gav upphov 
till ett goodwillvärde på 1,4 MSEK. Övriga tillgångar 
är förbättringsåtgärder (AIK Shop) på annans fastighet 
samt omsättningstillgångar bestående av bland annat 
varulager och övriga kortfristiga fordringar som normalt 
förekommer i verksamheten.

Investeringar
AIK genomförde under året ett rörelseförvärv genom att 
förvärva de återstående 50 procent i AIK Merchandise 
AB. Under året skedde också förvärv av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar för 15,1 MSEK. 
Bland spelarförvärven märks bland annat Iván Obolo, 
Lucas Valdemarín och Khari Stephenson. Avseende 
materiella anläggningstillgångar märks bland annat 
inköp av ett kassasystem samt ombyggnadskostnader 
avseende AIK Shop. Här finns också kostnader tagna 
under 2007 som avser etableringen av The Terrace på 
närmare 0,7 MSEK. En större investering avseende un
derhållet av träningsplanen på Karlberg genomfördes 
också detta år.

Eget kapital och skulder
Koncernens eget kapital uppgick per den 31 decem
ber 2007 till 32,9 MSEK (18,2) och de långfristiga 
skulderna avseende skulder till kreditinstitut och övriga 
skulder uppgick till 3,4 MSEK. De kortfristiga skul
derna uppgick den 31 december till 29,5 MSEK varav 
största delen var upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 16,5 MSEK.

Kassaflöde och likviditet
Kassaflödet för koncernen var under året negativt 
–8,0 KSEK (22,3). Kassaflödet under 2007 präglas av 
tre faktorer: att rörelsens resultat (det vill säga verksam
heten exklusive spelartransfers, men inklusive kostna
der för betalda sign on:s och liknande ersättningar) var 
negativt, att Bolaget netto sålt spelarkontrakt dyrare än 
man köpt för, samt att Bolaget i relation till andra klub
bar gått från att vara stor nettolåntagare till att bli näs
tan neutral. Under 2007 minskade skulderna till andra 
klubbar från 7,1 MSEK till 0,5 MSEK.

KommENTARER TILL DEN FINANSIELLA uTvEcKLINgEN



38

AIK FoTBoLL AB (puBL) | pRoSpEKT 2011

KoNcERNENS EgET KApITAL ocH SKuLDER

KSEK 2010-11-30

Kortfristiga räntebärande skulder

Mot borgen –

Mot säkerhet1 12 040

Blancokrediter 2 850

Summa kortfristiga räntebärande skulder 14 890

Långfristiga räntebärande skulder

Mot borgen –

Mot säkerhet1 3 135

Blancokrediter 141

Summa långfristiga räntebärande skulder 3 276

Eget kapital

Aktiekapital 12 600

Övrigt tillskjutet kapital 75 446

Reserver 2 123

Balanserad förlust –85 278

Summa eget kapital 4 891

SummA EgET KApITAL 
ocH RäNTEBäRANDE SKuLDER

23 057

1 Säkerhet för kort- och långfristiga räntebärande skulder utgörs av 
företagsinteckningar och pantförskrivning i bostadsrätter.

KoNcERNENS NETToSKuLDSäTTNINg

KSEK 2010-11-30

Likviditet

Kassa och bank 2 313

Övriga likvida medel –

Lätt realiserbara värdepapper –

Summa likviditet 2 313

Kortfristiga finansiella fordringar –

Kortfristiga räntebärande skulder

Kortfristiga skulder till kreditinstitut 40

Kortfristig del av långfristiga skulder 2 850

Övriga kortfristiga räntebärande skulder 12 000

Summa kortfristiga räntebärande skulder2 14 890

KoRTFRISTIg NETToSKuLDSäTTNINg 12 577

Långfristiga räntebärande skulder

Långfristiga skulder till kreditinstitut 3 135

Emitterade obligationer –

Övriga långfristiga räntebärande skulder 141

Summa långfristiga räntebärande skulder 3 276

NETToSKuLDSäTTNINg 15 853

Finansiell ställning
Som framgår ovan uppgick Koncernens egna kapital till 
cirka 4,9 MSEK per den 30 november 2010. Moder
bolagets egna kapital uppgick per den 30 november 
2010 till cirka 7,8 MSEK och aktiekapitalet uppgick 
till cirka 12,6 MSEK. 

Koncernens nettoskuld uppgick per den 30 novem
ber 2010 till cirka 15,9 MSEK. Lämnade företags
inteckningar uppgick till 15 MSEK och pantsatta fi
nansiella tillgångar i form av bostadsrätter uppgick till 
cirka 3,2 MSEK1. Därutöver har av Bolaget ägda kapi
talförsäkringar ställts i pant för givna pensionslöften. 
Verkligt värde på kapitalförsäkringarna uppgår per den 
30 november 2010 till cirka 40,6 MSEK i såväl Kon
cernen som moderbolag. Bolaget har lämnat borgen till 
intressebolag, främst avseende beviljade krediter, om 
cirka 1,5 MSEK.

Tendenser
En generell trend för AIK är ett vikande publikintresse 
vilket bl a kan förklaras av en utökning av antalet all
svenska lag från 14 till 16 lag, ökad konkurrens mellan 
lagen och sportsliga motgångar. Inga väsentliga föränd
ringar har inträffat avseende Koncernens finansiella 
ställning eller ställning på marknaden sedan offent
liggörandet av delårsrapporten för januari–september 
2010. AIK känner inte till några andra tendenser, osä
kerhetsfaktorer, potentiella fordringar eller andra krav, 
åtaganden eller händelser som skulle kunna komma 
att ha en väsentlig inverkan på Bolagets affärsutsikter 
utöver vad som anges i detta avsnitt samt i avsnittet 
“Riskfaktorer” på sidorna 6–9 i föreliggande prospekt.

KommENTARER TILL DEN FINANSIELLA uTvEcKLINgEN

1 Bolagets styrelse beslutade den 27 december 2010 att under våren 2011 avyttra de två bostadsrätter som Bolaget äger. Bostadsrätterna är upptagna i 
balansräkningen till sammanlagt cirka 3,2 MSEK och är belånade med cirka 1,2 MSEK.
2 Bolaget upptog i januari 2011 ytterligare kortfristiga räntebärande skulder om cirka 4,3 MSEK, se ytterligare information på sid 50 i avsnittet “Legala 
frågor och kompletterande information”. 
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Rörelsekapital
Enligt styrelsens bedömning är befintligt rörelsekapital 
inte tillräckligt för de aktuella behoven de närmaste tolv 
månaderna. Bristen på rörelsekapital bedöms uppstå 
under första kvartalet 2011.

Den största delen av rörelsekapitalbehovet avser 
lösen  av lån om sammanlagt 10,3 MSEK. I samband 
med omläggning och återbetalning av lån under 2010 
upptog och förlängde AIK lån om totalt 15 MSEK. Lånen  
upptogs från ett flertal långivare (bl a från närstående 
till Bolaget, se sid 50) med en löptid till den 18 feb
ruari 2011 och med en genomsnittlig ränta om cirka 
8,2 procent. Under inledningen av januari 2011 har 
AIK träffat en muntlig uppgörelse med långivarna med 
innebörden att sammanlagt cirka 6 MSEK ska lösas  
den 18 februari 2011 medan lån om cirka 9 MSEK 
förfaller under 2012 med snarlika, eller för AIK, något 
gynnsammare villkor än idag. Skriftliga avtal med de 
långivare som förlänger lånet ska upprättas inom kort. 
Därutöver upptog AIK i januari 2011 ett brygglån om 
4,3 MSEK för betalning av skatter och avgifter vilket 
ska återbetalas genom del av emissionslikviden. Belop
pen kan ställas i relation till AIK:s likvida medel per 
den 30 november 2010 vilka uppgick till 2,3 MSEK.

Därutöver bedömer styrelsen att Bolaget har ett 
behov  av rörelsekapital för investeringar samt till den 
löpande verksamheten. Bolagets investeringar är hu
vudsakligen immateriella anläggningstillgångar vilka till 
största delen avser licensierade spelare. Under perio
den januari–september 2010 uppgick investeringarna i 
immateriella anläggningstillgångar till cirka 9,3 MSEK.

Under räkenskapsåren 2009, 2008 och 2007 upp
gick investeringarna i immateriella anläggningstill
gångar till cirka 3,7 MSEK, 8,3 MSEK respektive 11,0 
MSEK. Endast begränsade investeringar görs i materi
ella anläggningstillgångar. 

Det sammanlagda aktuella behovet av rörelsekapital 
de närmaste tolv månaderna bedöms uppgå till cirka 
25 MSEK varav nyemissionen vid fullteckning beräknas 
inbringa cirka 19 MSEK efter emissionskostnader. Där
utöver räknar Bolaget med att under våren 2011 sälja 
de två bostadsrätter som Bolaget äger vilket beräknas 
inbringa minst 2 MSEK efter lösen av lån hänförliga 
till bostadsrätterna och transaktionskostnader. Bolaget 
planerar även att under våren 2011 genomföra en kapi
talanskaffning om cirka 5 MSEK genom att uppta lån, 
eller vinstandelslån och/eller kapitalandelslån enligt 
det bemyndigande som erhölls vid extra bolagsstämma 
den 21 december 2010 alternativt genom försäljning 
av spelare. 

För det fall att emissionen inte skulle genomföras, 
alternativt inte tecknas fullt ut, skulle Bolaget vara 
tvunget att avyttra tillgångar, vilket sannolikt innebär 
försäljning av spelare. Därutöver skulle det kunna bli 
aktuellt med omförhandling med kreditgivare avseende 
hela eller delar av den skuld om 6 MSEK som avses 
lösas  den 18 februari 2011. Bolaget skulle även utvär
dera att utöka det planerade vinstandelslån och/eller 
kapitalandelslån som nämns ovan enligt det bemyndi
gande som erhölls vid extra bolagsstämma den 21 de
cember 2010. Skulle Bolaget ej lyckas genomföra 
ovanstående åtgärder kan Bolaget komma att försättas 
i företags rekonstruktion eller konkurs.

KommENTARER TILL DEN FINANSIELLA uTvEcKLINgEN
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Aktiekapital och ägarförhållanden

Aktiekapital
Aktiekapitalet i AIK uppgår till 12 599 997 SEK, förde
lat på 843 750 aktier av serie A och 7 556 248 aktier 
av serie B. Kvotvärdet per aktie uppgår till 1,50 SEK. 
Samtliga Aaktier innehas av AIK Fotbollsförening och 
omfattas av en i bolagsordningen intagen hembuds
klausul. Vid bolagsstämma medför varje Aaktie i AIK 
rätt till tio (10) röster och varje Baktie ger rätt till en 
(1) röst och varje röstberättigad får rösta för sitt fulla 
antal aktier utan begränsning. Aaktier och Baktier ger 
aktieägarna företrädesrätt till aktier av samma serie 
vid nyemission av aktier, teckningsoptioner och kon
vertibler i förhållande till det antal aktier av respektive 
serie de äger och medför lika rätt till vinstutdelning 
samt till eventuellt överskott vid likvidation. Aaktier 
kan, efter beslut av styrelsen, omvandlas till Baktier 
på framställan av Aaktieägare.

Enligt AIK:s bolagsordning skall aktiekapitalet upp
gå till lägst 12 000 000 SEK och högst 48 000 000 
SEK. Antalet aktier skall vara lägst 8 399 998 aktier 
och högst 33 599 992 aktier. Det finns inga utestå
ende teckningsoptioner eller konvertibla skuldebrev. 
Samtliga aktier är till fullo betalda. Aktierna i AIK är 
inte föremål för erbjudande som lämnats till följd av 
budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Aktierna 
har inte varit föremål för offentligt uppköpserbjudan
de under innevarande eller föregående räkenskapsår. 
Aktierna  har utgetts i enlighet med svensk lagstiftning 
och är denominerade i svenska kronor (SEK). Aktierna 

AKTIEKApITALETS uTvEcKLINg

Förändring av antalet aktier

År Händelse

Kvot-
värde 
(SEK) A-aktier B-aktier

Totalt antal 
aktier

ökning av 
aktiekapitalet 

(SEK)

Totalt 
aktiekapital 

(SEK)

1995 Bolaget registreras 100 – – 500 – 50 000

1998 Fondemission 100 – – 1 000 50 000 100 000

1999 Uppdelning, nyemission och split 4 468 750 281 250 750 000 2 900 000 3 000 000

1999 Nyemission 4 0 421 875 1 171 875 1 687 500 4 687 500

1999 Omvandling 4 –78 125 78 125 1 171 875 – 4 687 500

2004 Nyemission 4 0 1 828 125 3 000 000 7 312 500 12 000 000

2005 Nyemission 4 0 1 666 666 4 666 666 6 666 664 18 666 664

2006 Nyemission 4 375 000 3 358 333 8 399 998 14 933 332 33 599 996

2010 Minskning aktiekapital 1,5 0 0 8 399 998 –20 999 995 12 599 997

2010 Föreliggande nyemission1 1,5 1 350 000 12 089 996 21 839 994 20 159 994 32 759 991

är registrerade i elektronisk form i enlighet med av
stämningsförbehåll i bolagsordningen. Aktieboken förs 
av Euroclear.

Aktiekapitalets utveckling sedan Bolaget registrera
des samt hur föreliggande nyemission påverkar aktie
kapitalet framgår av tabellen nedan.

utdelningspolicy
AIK har på grund av Bolagets svaga finansiella ställ
ning hittills ej lämnat någon utdelning till aktieägarna. 
Eftersom Bolaget under de närmaste åren kommer 
att befinna sig i en intensiv fas av verksamhets och 
spelartruppsutveckling kommer eventuella överskott 
av verksamheten till största delen att återinvesteras i 
verksamheten och användas till att ytterligare förbättra 
Bolagets finansiella situation. Styrelsen har till följd av 
detta valt att inte rekommendera någon utdelning för 
de närmaste åren, eller binda sig vid någon fast utdel
ningsandel. Långsiktigt avser styrelsen emellertid, i det 
fall Bolagets löpande resultat överstiger finansierings
behovet, rekommendera årsstämman att dela ut del av 
resultatet efter skatt.

Bolagets årsstämma i mars 2010 beslutade om en 
minskning av Bolagets aktiekapital med cirka 21 MSEK 
för att täcka förlust, vilket enligt aktiebolagslagen med
för att vinstutdelning utan tillstånd från Bolagsverket 
inte kan ske förrän tidigast år 2013, såvida inte ak
tiekapitalet dessförinnan ökats till den nivå som rådde 
före minskningen.

1 Siffrorna anges under antagande att emissionen fulltecknas. Per dagen för detta prospekt har inte de nya aktierna tecknats eller tilldelats.
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Fr o m 2013 avser styrelsen att eventuella överskott 
från verksamheten ska fördelas på: 1) investeringar i 
verksamheter, 2) förstärkning av den finansiella situa
tionen i den mån ett sådant behov finns och 3) utdel
ning till aktieägarna. Styrelsen kommer att rekommen
dera en fördelning baserat på hur situationen ser ut vid 
varje givet tillfälle. Styrelsen anser också att utdelning 
över tid är en nödvändighet för att kunna använda eget 
kapital som en framtida finansieringskälla.

Eventuell utdelning beslutas av bolagsstämma efter 
förslag från styrelsen. Rätt till utdelning tillfaller den 
som vid av bolagsstämman fastställd avstämningsdag 
är registrerad i den av Euroclear förda aktieboken. 
Eventuell utdelning ombesörjes av Euroclear, eller, för 
förvaltarregistrerade innehav, i enlighet med respektive 
förvaltares rutiner. Om aktieägare inte kan nås genom 
Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Bolaget 
avseende utdelningsbeloppet och begränsas endast 
genom  regler för preskription. Vid preskription tillfaller 
utdelningsbeloppet Bolaget. Inga särskilda regler, res
triktioner eller förfaranden avseende utdelning förelig
ger för aktieägare som är bosatta utanför Sverige.

ägarförhållanden
Den 30 november 2010 uppgick det totala antalet ak
tieägare i AIK till 3 823. Huvuddelen är privatpersoner 
som äger endast ett mindre antal aktier vardera. Ta
bellen nedan visar de tio största aktieägarna per den 
30 november 2010.

Såvitt styrelsen känner till föreligger inga aktieägar
avtal eller andra överenskommelser mellan några av 

AIK:s ägare som syftar till gemensamt inflytande över 
Bolaget eller som skulle kunna komma att leda till att 
kontrollen över Bolaget förändras. Ej heller föreligger 
överenskommelser om att inte avyttra aktier under viss 
tid (så kallade lock upavtal). Som framgår av tabellen 
nedan kontrollerar AIK Fotbollsförening 52,8 procent 
av rösterna i Bolaget. Minoritetsägarna i AIK skyddas 
mot att denna kontroll missbrukas genom de regler om 
minoritetsskydd som finns i ABL.

Handel med AIK:s B-aktie
Bolagets Baktie är noterad på NGM Equity sedan den 
31 juli 2006. Sista betalkurs den 30 december 2010 
var 2,28 SEK vilket motsvarar ett börsvärde för Bola
get på cirka 19,2 MSEK. Totalt omsattes 1 452 743 
Baktier på NGM Equity under perioden 1 janua
ri–30 december 2010, motsvarande ett värde om cirka 
4,8 MSEK. Den genomsnittliga omsättningen per han
delsdag under perioden var 7 018 aktier motsvarande 
ett värde om cirka 19 KSEK. Aktien handlas under kort
namnet AIK B.

Likviditetsgaranti
AIK har ingått avtal med Erik Penser Bankaktiebolag 
enligt vilket Erik Penser Bankaktiebolag ska vara lik
viditetsgarant i Bolagets aktie. Åtagandet innebär i 
huvudsak att likviditetsgaranten åtar sig att när så är 
möjligt ställa kurser i minst en post på både köp och 
säljsidan, med verkan att skillnaden mellan köp och 
säljkurs inte överstiger en viss nivå. Syftet med avtalet 
är att främja likviditeten i Bolagets aktie.

AKTIEKApITAL ocH ägARFöRHåLLANDEN

STöRSTA ägARE pER 2010-11-30

Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapital Andel av röster

AIK Fotbollsförening 843 750 450 10,1% 52,8%

Fabege AB 0 1 554 865 18,5% 9,7%

Bystedt & Son AB 0 1 510 480 18,0% 9,4%

Verturus Förvaltnings AB 0 329 850 3,9% 2,1%

Clearstream Banking S.A, W8IMY 0 201 487 2,4% 1,3%

Thomas Gravius genom bolag 0 200 000 2,4% 1,3%

Lars Nylén 0 149 986 1,8% 0,9%

Avanza Pension Försäkring AB 0 149 863 1,8% 0,9%

764101, Friends Provident International 0 100 000 1,2% 0,6%

Banque Carnegie Luxembourg S.A 0 95 446 1,1% 0,6%

Övriga aktieägare 0 3 263 821 38,8% 20,4%

Summa 843 750 7 556 248 100,0% 100,0%

Källa: Euroclear
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Styrelse, ledande befattningshavare 
och revisorer

Styrelse

johan Strömberg
Stockholm, född 1958. 
Styrelseordförande, invald i styrelsen 2010.
Yrke: advokat, delägare och VD på advokatfirman Nordia.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Oricane AB, ACC 
Another  Clothing Concept AB och Hugo Lindersson 
Kläder AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ordföran
de i Allmänna Idrottsklubben 2008–2010.
Antal aktier i AIK: 0.

mats carlsson 
Djursholm, född 1966.
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005.
Yrke: VD för E. Öhman J:or Fondkommission AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i E. Öhman J:or Fond
kommission AB, ISIS KB, E. Öhman J:or Fondkommis
sion Finland Oy, Bjelkevägeninvest AB, styrelseledamot 
och VD i E. Öhman J:or Fondkommission Holding AB 
och styrelsesuppleant i Burgundy AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Nordic 
Partners Inc. (VD, styrelse, aktieägare), styrelseleda
mot i Suramina Resources, Bukowski Auktioner AB och 
Otirol  Art AB. 
Antal aktier i AIK: 30 000 Baktier.

Ronnie Smith
Hässelby, född 1966.
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2005.
Yrke: Driver Smiths Bil och Fastighets AB (delägare) 
och Smith & Smith Finansaktiebolag (delägare).
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i AIK Fotboll Res
taurang AB, styrelseledamot AIK Merchandise AB, 
Terrace AB, styrelseledamot och VD i Smiths Bil och 
Fastighets AB samt styrelsesuppleant i Smith & Smith 
Finansaktiebolag. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Styrelseledamot 
i Allmänna Idrottsklubben (2002–2004), styrelseleda
mot i AIK Fotbollsförening (2002–2005) och R. Smith 
Holding AB samt styrelsesuppleant i T. Smith Holding 
AB.
Antal aktier i AIK: 10 000 Baktier.

per Hägerö 
Stockholm, född 1972.
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010.
Yrke: Teknikchef Technology Nexus AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK FF och inne
havare av Peritum Management enskild firma.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga.
Antal aktier i AIK: 12 000 Baktier.

Rickard Henze
Stockholm, född 1979.
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010.
Yrke: Aktieanalytiker på ABG Sundal Collier.
Övriga uppdrag: Inga.
Antal aktier i AIK: 2001 Baktier.

Thomas gravius 
Stockholm, född 1966. 
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010.
Yrke: VD för Panaxia AB. 
Övriga uppdrag: Diverse styrelser i Panaxiakoncernen 
samt styrelseledamot i Gravius & Damos Partners AB. 
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: VD i Fastig
hets AB Grossistgatan7. Styrelseordförande i Staff 1 
Bemanning & Rekrytering AB samt styrelse ledamot i 
BERCO Produktion i Skellefteå AB och BERCO  Intres
senter AB.
Antal aktier i AIK: 200 000 Baktier, genom bolag.

johan Segui 
Stockholm, född 1967.
Styrelseledamot, invald i styrelsen 2010.
Yrke: Ansvarig AIK Merchandise AB.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK FF och Terrace 
AB samt styrelsesuppleant i StockholmsDerby AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Inga.
Antal aktier i AIK: 500 Baktier.

Ledande befattningshavare

Annela yderberg
Stockholm, född 1968.
VD.
Anställd sedan augusti 2008.
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Evenemang och 
Säkerhet i Stockholm AB, styrelseledamot AIK Fotboll 
Restaurang AB, AIK Merchandise AB och Terrace AB.
Tidigare uppdrag under de senaste fem åren: Ekono
michef Försvarsmaktens högkvarter.
Antal aktier i AIK: 0.

owe Lundqvist
Åkersberga, född 1965.
Ekonomichef, inhyrd som konsult.
Inhyrd sedan maj 2010.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i AIK Merchandise AB 
och styrelsesuppleant i Larmtronic Sverige AB samt MD 
Modern Dekoration AB. 
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Ekonomiansva
rig/Kvalitetsansvarig Larmtronic Sverige AB.
Antal aktier i AIK: 0.
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johan cederbrant
Bromma, född 1966.
Försäljnings och marknadschef.
Anställd sedan 2006.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Stockholms Derby 
AB och AIK Restaurang AB samt innehavare av Ceder
brant Consulting enskild firma.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Marknads och 
Försäljningsdirektör UPC Sverige AB.
Antal aktier i AIK: 1 000 Baktier.

Leif Karlsson
Stockholm, född 1952.
Sportchef, Ungdom/utveckling.
Anställd sedan 1997.
Övriga uppdrag: Innehavare av Leif Karlsson Utveck
ling enskild firma.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Antal aktier i AIK: 450 Baktier.

Andreas Alm
Stockholm, född 1973.
Chefstränare Herr.
Anställd sedan 2010.
Övriga uppdrag: Innehavare av Andreas Alm Sport 
& Design enskild firma.
Tidigare uppdrag de fem senaste åren: Inga.
Antal aktier i AIK: 0.

jens Andersson
Stockholm, född 1972.
Sportchef Atrupp.
Anställd sedan 2010.
Övriga uppdrag: Innehavare av JTA Utveckling enskild 
firma.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Antal aktier i AIK: 0.

Revisorer
Bo jonsson
Stockholm, född 1954.
SET Revision AB.
Auktoriserad revisor, medlem i Far.

Anders Roos
Stockholm, född 1942.
SET Revision AB.
Auktoriserad revisor, medlem i Far.

På årsstämman utses revisorer för fyra år i taget som 
ska vara högst tre till antalet (med eller utan supple
anter) och minst en ska vara auktoriserad. Vid årsstäm
man 2008 valdes Bo Jonsson och Anders Roos till Bo

lagets revisorer för tiden intill slutet av den årsstämma 
som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter revi
sorsvalet.

övriga upplysningar om styrelsen 
och ledande befattningshavare
Styrelseledamöterna valdes vid extra bolagsstämma 
den 21 december 2010 för tiden fram till årsstäm
man 2011. Inga särskilda överenskommelser finns med 
större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter 
enligt vilka styrelseledamöter eller ledande befattnings
havare har valts eller tillsatts. Inga avtal har slutits med 
Bolaget om förmåner efter det att uppdraget avslutats. 

Avslutade uppdrag som anges för respektive styrelse
ledamot och ledande befattningshavare avser uppdrag 
som avslutats inom de senaste fem åren. 

Ingen av Bolagets styrelseledamöter eller ledande 
befattningshavare har under de senaste fem åren (i) 
dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit funktionär i 
bolag som försatts i konkurs eller likvidation eller va
rit inblandat i konkursförvaltning, (iii) varit föremål för 
anklagelser eller sanktioner av myndigheter eller god
kända yrkessammanslutningar eller (iv) förbjudits av 
domstol att ingå som medlem av ett bolags lednings 
eller kontrollorgan.

Inga familjeband föreligger mellan Bolagets styrelse
ledamöter och ledande befattningshavare. Styrelse
ledamoten Johan Segui är styrelseledamot i AIK FF. 
Styrelseledamoten Ronnie Smith är delägare, styrelse
ledamot och VD i Smith’s Bil och Fastighets AB, vilket 
är en av Bolagets och AIK FF:s sponsorer. Styrelsele
damoten Thomas Gravius är delägare och VD i Panaxia 
Security AB, vilket är en av Bolagets sponsorer. Thomas 
Gravius har genom bolag även medverkat vid finansie
ringen av vissa av Bolagets spelarförvärv. Bolaget erhöll 
under det tredje kvartalet 2009 ett kortfristigt lån från 
aktieägare och vissa styrelseledamöter. Under februari 
2010 ersattes detta lån av ett nytt kortfristigt lån med 
löptid om tolv månader. I övrigt föreligger inte några in
tressekonflikter, varvid styrelseledamöters eller ledande 
befattningshavares privata intressen skulle stå i strid 
med Bolagets intressen.

Samtliga styrelseledamöter och ledande befattnings
havare nås genom kontakt med AIK:s huvudkontor.

Ersättningar och förmåner
Styrelsen och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter i AIK och dess dotterbolag erhåller 
inget arvode.

Till moderbolagets verkställande direktör Annela 
Yderberg har under 2010 utbetalats 1 053 KSEK in
klusive förmåner. Till moderbolagets verkställande di
rektörer utbetalades under 2009 998 KSEK inklusive 
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förmåner. VD har sedvanliga pensionsutfästelser inom 
ramen för allmän pensionsplan (27 procent på brutto
lön + bonus). Med VD i moderbolaget har avtal träffats 
om en uppsägningstid om nio månader vid uppsägning 
från Bolaget. VD är inte berättigad till något avgångs
vederlag.

Övriga ledande befattningshavare i Bolaget erhöll 
under 2010 totalt 3 511 KSEK i lön, samt sedvanliga 
pensioner inom ramen för Arbetsgivaralliansens kollek
tivavtal (Leif Karlsson, Mikael Stahre, Björn Wesström , 
Jens Andersson, Owe Lundqvist samt Johan Ceder
brant). Övriga ledande befattningshavare i Bolaget er
höll under 2009 totalt 2 755 KSEK i lön, samt sed
vanliga pensioner inom ramen för Arbetsgivaralliansens 
kollektivavtal (Leif Karlsson, Johan Cederbrant, Mikael 
Stahre, samt Björn Wesström)

Vid uppsägning från Bolagets sida gäller för övriga 
ledande befattningshavare den uppsägningstid som 
följer av tillämpligt kollektivavtal. En ledande befatt
ningshavare är dock berättigad till tolv månaders upp
sägningstid och en ledande befattningshavare har en 
visstidsanställning som inte kan sägas upp av någon 
av parterna före den 31 december 2011, därefter gäl
ler åtta månaders uppsägningstid. Ingen av de övriga 
ledande befattningshavarna är berättigade till något 
avgångsvederlag.

Revisorer
Ersättningen till Bolagets revisorer uppgick 2009 till 
437 KSEK (222 KSEK) varav 288 KSEK (154 KSEK) 
avsåg revisionsuppdraget och 149 KSEK (68 KSEK) 
avsåg andra uppdrag.

STyRELSE, LEDANDE BEFATTNINgSHAvARE ocH REvISoRER

Finansråd
I styrelsen hanteras finansiella frågor av ett finansråd 
som består av Mats Carlsson, Johan Strömberg samt 
Rickard Henze. VD och finanschef deltar när rådet 
sammanträder. Även frågor som rör ersättningar och 
anställningsvillkor för ledande befattningshavare han
teras av Finansrådet liksom frågor rörande revisionen 
av Bolaget .

valberedning
Bolagets valberedning utgörs av en nomineringskom
mitté vars uppgift bland annat är att lämna förslag till 
ledamöter till styrelsen i AIK. Valberedningen represen
terar och utses av aktieägarna. Bolagets nominerings
kommitté består av Roger Blomqvist (sammankallande) 
representerar huvudägaren AIK FF, Tom Strand repre
senterar aktieägare och investerare samt Thomas Lund
mark som är oberoende.

Svensk kod för bolagsstyrning
AIK tillämpar från och med den 1 juli 2008 Svensk kod 
för bolagsstyrning. Bolaget har följt koden under 2010. 
AIK:s bolagsstyrningsrapport återfinns i sin helhet på 
Bolagets hemsida, www.aikfotboll.se.
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Legala frågor och kompletterande 
information

Bolagets relation med Allmänna Idrottsklubben 
och AIK Fotbollsförening
AIK Fotbollsförening och Allmänna Idrottsklubben är 
ideella föreningar med nära anknytning till Bolaget. 
Allmänna Idrottsklubben bildades 1891 med verksam
het inom olika idrotter. Sedan 1896 har fotboll utgjort 
en av grunderna i Allmänna Idrottsklubbens verksam
het. Allmänna Idrottsklubben bedrev fram till 1999 
den elitfotbollsverksamhet som nu bedrivs av Bola
get. I och med att Riksidrottsförbundets (”RF”) stad
gar ändrades 1999 och det då blev tillåtet att bedriva 
fotbollsverksamhet i ett så kallat ”Idrotts AB” under 
förutsättning att föreningen innehar röstmajoriteten, 
bildades Bolaget och Allmänna Idrottsklubben upplät 
elitfotbollsverksamheten till Bolaget. 

Den idrottsliga verksamheten inom en idrottsgren får 
enligt Allmänna Idrottsklubbens stadgar bedrivas i en 
till Allmänna Idrottsklubben knuten specialidrottsför
ening, som i sitt namn har beteckningen ”AIK”, idrotts
grenens beteckning och ordet förening. Mot, bland an
nat, denna bakgrund bildades AIK Fotbollsförening i 
december 2002. AIK Fotbollsförening övertog från och 
med 2003 ansvaret för all fotbollsverksamhet under 
beteckningen ”AIK”, inklusive ungdomsverksamheten, 
från Allmänna Idrottsklubben. I samband därmed över
lät Allmänna Idrottsklubben sina aktier i Bolaget till 
AIK Fotbollsförening. Både Allmänna Idrottsklubben 
och AIK Fotbollsförening är medlemmar i RF.

AIK Fotbollsförening är numera röstmajoritetsä
gare i Bolaget, medlem i SvFF och är den förening 
som innehar rätten att spela i Allsvenskan och annan 
serie  inom ramen för SvFFs tävlingsverksamhet under 
beteckningen ”AIK”. AIK Fotbollsförening har genom 
avtal ingånget 2007 upplåtit elitfotbollsverksamheten, 
inklusive rätten att spela i Allsvenskan och annan serie, 
till Bolaget. Avtalet är utformat i enlighet med SvFFs 
stadgar och har godkänts av SvFF. AIK Fotbollsfören
ing bedriver dock fortfarande ungdomsverksamheten i 
fotboll. Dessutom har damelitlaget per den 1 januari 
2011 flyttats över till AIK Fotbollsförening. Allmänna 
Idrottsklubben är innehavare av varumärken och känne
tecken med anknytning till ”AIK” (inklusive ”Gnaget”). 
Rätten att använda dessa varumärken och kännetecken 
har upplåtits till Bolaget (se beskrivningen av detta av
tal under ”Väsentliga avtal” nedan). Allmänna Idrotts
klubben har även upplåtit sådana varumärken och kän
netecken till andra idrottsgrenar än fotbollen.

Allmänna Idrottsklubben har idag cirka 17 000 
medlemmar och AIK Fotbollsförening har cirka 5 500 
medlemmar. Enligt § 1 i AIK Fotbollsförenings stadgar 
är medlem i AIK Fotbollsförening automatiskt medlem 
i Allmänna Idrottsklubben. Som framgår av det ovan
stående har Bolaget en nära anknytning till och är i vä

sentliga avseenden beroende av Allmänna Idrottsklub
ben och AIK Fotbollsförening (se även under avsnittet 
”Riskfaktorer”).

Svenska Fotbollförbundet – regler och tillstånd
upplåtelse till ett Idrotts AB
En upplåtelse av rätten att bedriva idrottslig verksam
het till ett aktiebolag, ett så kallat Idrotts AB, är reglerat 
i RFs och SvFFs stadgar. För att Bolaget, som är ett 
Idrotts AB, ska få medverka vid spel i Allsvenskan och 
annan av SvFF anordnad tävlingsverksamhet krävs att 
rätten avseende detta har upplåtits till Bolaget genom 
avtal som har godkänts av SvFF. I § 21 i SvFF s stadgar 
(som korresponderar mot 11 kap. 3 § i RFs stadgar) gäl
ler följande bestämmelser för en upplåtelse.

”21 § Idrottsaktiebolag
Idrottslig verksamhet får bedrivas av aktiebolag. Rättig
heten att delta i Förbundets tävlingsverksamhet får 
dock upplåtas till ett aktiebolag, som till huvudsaklig 
del har till ändamål att bedriva idrottslig verksamhet 
och därtill naturligt anknytande verksamhet, endast om 
upplåtande förening har röstmajoritet på bolagsstämma 
i bolaget (IdrottsAB) samt under de förutsättningar som 
föreskrivs nedan. 

Följande villkor ska ingå i upplåtelseavtal mellan för
ening och IdrottsAB:

1.  IdrottsAB skall förbinda sig att följa vid varje tid gäl
lande RFs stadgar samt FIFAs, UEFAs och Förbun
dets stadgar och tävlingsregler, vilka regelverk, som 
det ankommer på IdrottsAB att fortlöpande hålla sig 
förvissat om, skall utgöra en integrerad del av upp
låtelseavtalet. IdrottsAB skall vidare förbinda sig att 
följa andra av angivna organisationer fattade beslut.

2.  Spelare i IdrottsAB skall vara medlem i förening som 
upplåtit den idrottsliga verksamheten till bolaget.

3.  Upplåtande förening skall även fortsättningsvis 
bedriva sådan idrottslig verksamhet som ligger till 
grund för medlemskapet i Förbundet.

4.  IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta 
i Förbundets tävlingsverksamhet.

5.  IdrottsABs rätt att delta i Förbundets tävlingsverk
samhet skall upphöra att gälla om upplåtande för
enings medlemskap i Förbundet upphör.

6.  Rättigheten att delta i Förbundets tävlingsverksam
het skall återgå till föreningen om IdrottsAB försätts 
i konkurs eller träder i likvidation. 

7.  Förbundet skall förbehållas rätten att godkänna det 
namn under vilket IdrottsAB deltar i Förbundets täv
lingsverksamhet.

8.  IdrottsAB skall på begäran av Riksidrottsnämnden 
lämna yttranden och upplysningar samt handlingar i 
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ärenden avseende bolagets deltagande i Förbundets 
tävlingsverksamhet.

9.  Upplåtelseavtal och ändringar i detta skall godkän
nas av Förbundet för att äga giltighet. 

IdrottsAB får inte direkt eller indirekt ägas av någon 
som har ett avgörande inflytande över även annat Idrott
sAB med rätt att delta på samma nivå i Förbundets 
seriesystem eller annan av Förbundet administrerad 
tävling.

Förbundsstyrelsen skall fortlöpande kontrollera 
efter levnaden av upplåtelseavtalet samt vad som i öv
rigt före skrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är förening 
och IdrottsAB skyldiga att på anmaning av Förbundssty
relsen vidta rättelse för bestämmelsernas efterlevnad.

I Förbundets tävlingsregler finns ytterligare föreskrif
ter för IdrottsAB.”

Bolaget ingick i september 2007, i enlighet med det 
ovanstående, ett upplåtelseavtal med AIK Fotbollsför
ening enligt vad som beskrivs nedan under avsnittet 
”Väsentliga avtal”.

Svenska Fotbollförbundets elitlicens
Enligt SvFFs tävlingsregler uppställs ett krav på att Bo
laget måste ha ett positivt eget kapital (den så kallade 
elitlicensen). Även om det är Bolagets ekonomi som 
bedöms och att det är Bolaget som erhåller elitlicen
sen så ska ett eventuellt negativt eget kapital hos AIK 
Fotbollsförening ställas mot ett positivt eget kapital i 
Bolaget. Det är SvFFs Licensnämnd som beslutar i frå
gor avseende elitlicensen. Om Bolaget befinns ha ett 
negativt eget kapital och inte, enligt den ordning som 
föreskrivs av SvFF, kan åtgärda situationen, ska Bola
get såvida inte särskilda skäl föreligger, flyttas ned en 
serie. Motsvarande nedflyttningskrav föreligger enligt 
tävlingsreglerna även om AIK Fotbollsförening kommer 
på obestånd vilket leder till ackordsförfarande. Herrla
get har genom beslut av SvFFs Licensnämnd erhållit 
elitlicens avseende den kommande säsongen. Elitlicens 
beviljas för ett år i taget.

Svenska Fotbollförbundets licenskrav  
avseende spelare
Enligt SvFFs tävlingsbestämmelser måste alla spelare 
ha licens från och med det år spelaren fyller 15 år för 
att få delta i tävlingsmatcher i SvFFs serier (bland an
nat Allsvenskan). Spelaren får bara spela matcher i den 
förening som spelaren har licens för. Om spelaren vill 
byta till en annan förening måste spelaren och båda för
eningarna skriva på en övergångshandling som skickas 
till SvFF. Alla spelare som har licens är automatiskt för
säkrade i Folksam. Försäkringen gäller vid skador som 
inträffar under träning, match och under resor till och 
från fotbollsplanen.

Intressebolag
StockholmsDerby AB
Bolaget äger 1/3del av aktierna i StockholmsDerby AB 
(”Derby”). Övriga aktier ägs av Hammarby IF Fotboll 
AB och Djurgården IF Fotboll AB med 1/3del var dera. 
Derby  har som verksamhetsändamål att bland an
nat bedriva butik för försäljning av souvenirer, kläder 
och biljetter. Derby driver för närvarande en butik på 
Sergelgatan i Stockholm. De tre ägarna har ingått ett 
aktieägaravtal beträffande Derby som reglerar bland 
annat fördelning av resultat, ansvar och befogenheter, 
hur beslut fattas beträffande Derby, förlusttäckning och 
begräsningar i överlåtelsen av aktierna i Derby. Parter
na har inte på förhand åtagit sig att tillskjuta kapital 
eller  bidra med finansiering av Derby utöver aktiekapi
talet. Bolaget har dock ingått ett borgensåtagande om 
1 000 000 SEK samt en generell hyresborgensförbin
delse om cirka 500 000 SEK för Derby. Om parterna 
inte kan enas om förlusttäckning vid likvidationsplikt 
ska bolaget träda i likvidation. Den eller de parter som 
då önskar driva bolaget vidare har då en rätt att göra 
detta genom att förvärva utträdande partens aktier för 
en köpeskilling som motsvarar aktiernas substansvärde.

Nytomta Fastighets AB
Bolaget äger 0,1 procent av aktierna, men äger rätt att 
tillsätta en av tre styrelseledamöter. Bolaget är hyres
gäst i Nytomta Fastighets ABs lokaler samt har en op
tion att köpa Bolaget. Därför behandlas bolaget som ett 
intressebolag i redovisningen, trots det ringa ägandet, 
i enlighet med IFRS regler. Behandlingen av Nytomta 
Fastighets AB som intressebolag har ingen effekt på 
Bolagets finansiella ställning. 

väsentliga avtal
Anställningsavtal med spelare
Bolaget har ingått individuella spelaravtal med sina fot
bollsspelare. Avtalen följer SvFFs standardspelaravtal, 
vilket är obligatorisk enligt de regler SvFF ställer upp. 
Villkoren, såsom avtalstid, ersättningsnivåer, etc är 
dock individuella för respektive spelare. Avtalen gäller 
för viss tid. Ersättningen till spelaren består huvudsak
ligen i en månadsersättning (grundlön) som är olika för 
olika spelare och som kan variera exempelvis beroende 
på antal matcher som spelaren har deltagit i, vilken typ 
av match det varit fråga om, och spelarens individuella 
prestation under matcherna. Spelarna kan enligt vissa 
av avtalen även ha rätt till ytterligare ersättning bero
ende på faktorer såsom de nu nämnda. I vissa avtal 
finns även särskilda bestämmelser om försäkringar och 
vissa andra förmåner, exempelvis så kallade ”signon 
fees” (engångsersättning för kontraktering), logi, ersätt
ning för resor och flyttkostnader, etc. Vissa spelaravtal 
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innehåller även bestämmelser om ersättning till spe
larna vid försäljning till annan klubb.

överlåtelseavtal avseende spelare
Bolaget ingår från tid till annan spelaröverlåtelseavtal 
avseende både förvärv och avyttringar av rättigheter till 
spelare. Ett stort antal av dessa avtal innehåller klau
suler av innebörden att ytterligare köpeskilling utgår 
när spelaren spelat ett antal matcher i seriespel och i 
cuper. Vidare innehåller avtalen generellt klausuler av 
innebörden att om rättigheterna till en spelare avytt
ras till en ny klubb ska tidigare klubb äga rätt till en 
viss del av köpeskillingen för övergången. Avtal beträf
fande överlåtelser av rättigheter till spelare sker enligt 
de övergångsregler som uppställts av SvFF, UEFA och 
FIFA, vilka regler Bolaget är skyldigt att följa.

Sponsor och Tv-avtal
Bolaget har ingått avtal med olika sponsorer och sam
arbetspartners. De flesta sponsoravtal innehåller klau
suler som innebär att sponsorn äger rätt att säga upp 
eller omförhandla avtalet om Bolaget inte längre spelar 
i Allsvenskan eller om någon som representerar klubben 
(spelare, ledare, etc) begår brott eller blir inblandad i 
en situation där sponsorn skadas av att representanten 
får dåligt rykte, innefattande bland annat att represen
tanten använder droger eller dopning.

Vad gäller avtal om TVrättigheter förhandlas detta 
fram genom Föreningen Svensk Elitfotbolls och SvFFs 
försorg. Ett nytt TVavtal har under år 2010 slutits med 
det schweiziska företaget Kentaro. Avtalet löper till och 
med år 2015. AIK är inte självt part i avtalet utan får 
del av den ersättning som utges enligt avtalet enligt 
fastställda kriterier på samma sätt som övriga berät
tigade fotbollsklubbar.

Samarbetsavtal med Agent 03 AB 
AIK har ingått ett samarbetsavtal med Agent 03 AB 
(”Agent 03”), ett riskkapitalbolag som AIK etablerade 
ett samarbete med inför säsongen 2003. Ändamålet 
med samarbetsavtalet är att Agent 03 ska medverka vid 
anskaffandet av fotbollsspelare till AIK på sätt som när
mare regleras i avtalet. AIK åtar sig endast att erbjuda 
Agent 03 att medverka vid anskaffning av fotbollsspe
lare för det fall AIK önskar en medfinansiär. Om Agent 
03 åtar sig att medverka vid anskaffningen av en fot
bollsspelare, ska fördelning av eventuella anskaffnings
kostnader och ersättning hänförlig till att annan löser 
fotbollsspelaren i fråga från spelarens kontrakt med AIK 
regleras i separata spelarförvärvsavtal mellan parterna 
i varje enskilt fall. Det är AIK som ensamt bestämmer 
om en spelare ska lösas från sitt kontrakt med Bolaget 
eller inte. 

Samarbetsavtal med Fc väsby united
Bolaget har ingått ett avtal med FC Väsby United om 
samarbete avseende spelare, med mera. Enligt avtalet 
ska AIK bland annat tillhandahålla Väsby United vissa 
tränarfunktioner samt, efter enskild överenskommelse, 
vissa spelare. AIK ska, om inget annat avtalas separat, 
endast stå för kostnaderna för de resurser som de ska 
tillhandahålla enligt avtalet. Samarbetsavtalet gäller 
tills vidare men kan sägas upp av vardera parten med 
tolv månaders uppsägningstid.

Hyresavtal avseende Råsunda Fotbollstadion
Bolaget har ingått tre hyresavtal med Fastighets AB 
Solna Lagern 2 (tidigare KB Råsunda Fotbollstadion) 
(ett bolag som kontrolleras av SvFF) avseende använ
dandet av Råsunda Fotbollstadion – ett hyresavtal avse
ende kontorslokaler (Bolagets huvudkontor), ett hyres
avtal avseende AIK Shop samt ett hyresavtal avseende 
Bolagets matcher på Råsunda Fotbollstadion. Hyres
avtalen avseende kontorslokalerna och AIK Shop löper 
till och med utgången av år 2011 och förlängs med 
1 år om det inte sägs upp 6 månader dessförinnan. 
Bolagets avtal beträffande matcher har en löptid om 
ett år i taget. Skadegörelse på arenan som åsamkas av 
publik, spelare eller ledare ska ersättas av Bolaget i det 
fall skadan inte täcks av gällande försäkring. Bolaget 
ska erlägga eventuell självrisk som påläggs hyresvärden 
vid utnyttjande av försäkringen. 

Träningsanläggningen vid Karlberg
Under 2005 såldes tomträtten Solna Nytomta 1, trä
ningsanläggningen vid Karlberg, till Nytomta Fastig
hets AB, ett bolag som till 99,9 procent ägs av Agent 
03 och till 0,1 procent av Bolaget, i en transaktion av 
karaktären ”sale och lease back”. Nytomta Fastighets 
AB bildades i samband med transaktionen för att äga 
och förvalta den överlåtna tomträtten vilket också är 
dess uteslutande verksamhetsändamål. Bolaget ingick 
i samband med överlåtelsen ett hyresavtal, ett options
avtal och ett aktieägaravtal.

Hyresavtalet beträffande Bolagets hyra av tränings
anläggningen vid Karlberg löper till och med den 
30 juni 2015. Enligt optionsavtalet har Bolaget rätt att 
förvärva samtliga Agent 03s aktier i Nytomta Fastig
hets AB. Bolaget har rätt att utnyttja optionen årligen 
under januari respektive juli månad med start från den 
31 december 2006. Optionsavtalet förfaller om hyres
avtalet avseende Karlberg förfaller på grund av Bolagets 
kontraktsbrott.

Aktieägaravtalet reglerar Bolagets och Agent 03s 
ägande i Nytomta Fastighets AB. Om ovan nämnda 
options avtal upphör att gälla har Agent 03 rätt att på 
begäran förvärva Bolagets aktier i Nytomta Fastighets 
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AB för dess nominella belopp. Aktieägaravtalet upphör 
att gälla den 31 juli 2015 eller då en av aktieägarna 
äger samtliga aktier eller någon annan än Agent 03 eller  
Bolaget äger samtliga aktier i Nytomta Fastighets AB.

Avtal med Allmänna Idrottsklubben  
och AIK Fotbollsförening 
Bolaget har i september 2007 ingått ett avtal med All
männa Idrottsklubben och AIK Fotbollsförening. Enligt 
avtalet upplåter Allmänna Idrottsklubben till AIK och 
AIK Fotbollsförening rätt att använda vissa immateriella 
rättigheter (bland annat varumärken innehållande kän
netecknet ”AIK” och klubbmärket ”AIK”). Bolaget er
lägger för denna rättighet en årlig avgift om 800 000 
SEK, exklusive moms.

Vidare upplåter enligt avtalet AIK Fotbollsförening 
till AIK, dels de kommersiella rättigheterna och skyl
digheterna hänförliga till elitfotbollsverksamheten, dels 
den idrottsliga verksamheten. Den upplåtna verksam
heten består främst av rätten att använda AIK Fotbolls
förening namn, smeknamn, varumärken, färgkombina
tioner för matchdräkt och andra kännetecknen, rätten 
att i framtiden sluta sponsor och reklamavtal, rätten 
att tillverka, marknadsföra och försälja souvenirer, rätt
ten att i framtiden sluta avtal om TVrättigheter, AIK 
Fotbollsförenings serieplats i Allsvenskan (herrar). Bo
laget erlägger enligt avtalet inte någon ersättning till 
AIK Fotbollsförening för upplåtelsen. Parterna ska dock 
gemensamt verka för att nödvändiga resurser ställs 
till AIK Fotbollsförening förfogande för att genomföra 
samarbetet och för att bedriva den ungdomsverksam
het som AIK Fotbollsförening åtagit sig att bedriva. 
Målsättningen är att verksamheten ska hålla en sådan 
nivå att spelare från ungdomsverksamheten årligen kan 
beredas plats i något av lagen inom elitverksamheten. 

Bolaget åtar sig enligt avtalet att bedriva sin verk
samhet på ett sätt som inte står i strid med det idrotts
liga regelverket eller mot idrottens etiska grundvärde
ringar. Särskilt ska Bolaget beakta och följa reglerna i 
RFs stadgar och FIFAs, UEFAs och SvFFs stadgar och 
tävlingsbestämmelser. Bolaget får inte bedriva från 
kommersiell idrott helt väsenskild verksamhet utan att 
samråda med AIK Fotbollsförening. Avtalet har en löp
tid på 50 år. Därutöver finns möjligheter för parterna 
att säga upp avtalet om den andra parten i väsentligt 
avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet el
ler om den andra parten försätts i konkurs eller annars 
kan antas ha kommit på obestånd. Om avtalet upphör 
att gälla ska samtliga immateriella rättigheter återgå 
till Allmänna Idrottsklubben. Vid avtalets upphörande, 
oavsett skälet därtill, ska AIK Fotbollsförening och dess 
dotterbolag upphöra att använda Allmänna Idrottsklub
bens namn, smeknamn, varumärken, färgkombinatio

ner för matchdräkt och andra kännetecken (se även 
under avsnittet ”Riskfaktorer”). Avtalet har godkänts av 
SvFF.

Bolagets dotterbolag AIK Merchandise AB har i sep
tember 2007 även ingått ett licensavtal med Allmänna 
Idrottsklubben. Enligt licensavtalet upplåter Allmänna 
Idrottsklubben en licens att använda Allmänna Idrotts
klubbens varumärken och kännetecken avseende den 
klubbgemensamma merchandiseförsäljningen, dvs. 
försäljningen av produkter och tjänster utan direkt an
knytning till någon specialidrottsförening som ingår i 
”AIKsfären”. Som ersättningen för licensen enligt av
talet erlägger AIK Merchandise AB en royalty till All
männa Idrottsklubben. Licensavtalet har en löptid på 
5 år, dvs. fram till september 2012.

Tvister
Bolaget har en skattetvist till följd av en skatterevision 
avseende år 2007. Skatteverket har beslutat påföra Bo
laget cirka 1,8 MSEK i ytterligare skatter och avgifter, 
samt ett skattetillägg om 270 000 SEK. Bolaget har 
överklagat beslutet och hade fått uppskov med hela 
beloppet till dess dom fastställs av förvaltningsrätten. 
I en nyligen meddelad dom har dock Bolagets överkla
gande i de flesta delarna avslagits, vilket innebär att 
Skatteverkets beslut huvudsakligen kvarstår. Bolaget 
avser att överklaga förvaltningsrättens dom. Det är dock 
för närvarande oklart om Bolaget får ytterligare uppskov 
med att erlägga beloppet till Skatteverket. Därutöver 
har inte Bolaget varit part i några rättsliga förfaranden 
eller skiljeförfaranden (inklusive ännu icke avgjorda 
ärenden eller sådana som Bolaget är medveten om kan 
uppkomma) under de senaste tolv månaderna, och som 
nyligen haft eller skulle kunna få betydande negativa 
effekter på Bolagets eller koncernens finansiella ställ
ning eller lönsamhet.

Försäkringar
Bolaget har tecknat försäkringar som enligt Bolagets 
bedömning är tillfredsställande för att täcka det ansvar 
som den ordinarie verksamheten ger upphov till. Bo
lagets försäkringar omfattar även dotterbolagen. Här
utöver har Bolaget tecknat separata försäkringar för ett 
flertal fotbollsspelare.
 
Finansiering
Bolaget har en checkräkningskredit uppgående till 
3 000 000 SEK vilken per den 12 januari 2011 ej 
hade utnyttjats. Bolaget har ställt säkerhet i form av 
företagsinteckningar om ett belopp motsvarande check
räkningskrediten. 
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Bolaget har kortfristiga lån som uppgår till cirka 
15 MSEK, varav cirka 2,55 MSEK är lån från närstå
ende till Bolaget. 

Bolaget har tecknat en generellt begränsad borgen 
på 1 000 000 SEK, samt en generellt begränsad hyres
borgen avseende 3 månadshyror på 511 000 SEK för 
StockholmsDerby AB. 

Bolaget har tillfälligt anstånd med skatt och avgifter, 
samt avgift för dessa om totalt 4 320 370 SEK som 
förfaller till betalning den 17 januari 2011. I syfte att 
erlägga betalningen av skatter och avgifter enligt ovan 
har Bolaget i januari 2011 upptagit ett brygglån till 
marknadsmässig ränta vilket avses lösas med del av 
emissionslikviden från föreliggande nyemission.

Transaktioner med närstående
Utöver de personer som anges under avsnittet ”Sty
relse, ledande befattningshavare och  revisorer” finns 
inga individer som innehar andelar av kapital eller rös
ter i Bolaget och som är anmälningsskyldiga enligt gäl
lande regler. Bolaget har ingått följande närståendeav
tal: Öhman  har fakturerat AIK för finansiell rådgivning 
under en period då Mats Carlsson, nuvarande VD på 
Öhman, var styrelseledamot i AIK (avser arbetet med 
börsnoteringen av AIK 2006). AIK har ett sponsoravtal 
med Smith’s Bil och Fastighets AB, vars grundare och 
ägare Ronnie Smith även är styrelseledamot i AIK. AIK 
har ett sponsoravtal med Panaxia Security AB vars VD 
och delägare Thomas Gravius även är styrelseledamot i 
AIK. Thomas Gravius har genom bolag även medverkat 
vid finansieringen av vissa av Bolagets spelarförvärv. 

Bolaget har den 1 januari 2011 överlåtit inkråmet 
i dotterbolaget Terrace AB till en före detta anställd. 
Vidare erhöll Bolaget under tredje kvartalet 2009 ett 
kortfristigt lån från aktieägare och vissa styrelseleda
möter med löptid om sex månader. Under februari 
2010 ersattes detta lån av ett nytt kortfristigt lån med 
löptid om tolv månader. Se även under avsnittet ”Bo
lagets relation med Allmänna Idrottsklubben och AIK 
Fotbollsförening” ovan. 

De cirka 2,55 MSEK som är utlånat till Bolaget från 
närstående till Bolaget löper med en genomsnittlig 
ränta  om cirka 5,9 procent. 

I övrigt är det ingen av styrelseledamöterna eller de 
ledande befattningshavarna i AIK som har eller har haft 
någon direkt eller indirekt delaktighet i några affärs
transaktioner som är ovanliga till sin karaktär eller sina 
avtalsvillkor.

övrigt
AIK med organisationsnummer 5565201190 inregist
rerades hos Bolagsverket, dåvarande Patent och regist
reringsverket, den 14 juli 1995. Enligt bolagsordningen 
skall Bolagets säte vara i Solna kommun (Stockholms 
län), Sverige. Nuvarande verksamhet har bedrivits 
sedan  1999. AIK är ett publikt aktiebolag och avser att 
bedriva verksamheten under denna associationsform, 
vilken regleras av aktiebolagslagen (2005:551).

Teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar
Bolagets röstmässigt största aktieägare, AIK Fotbolls
förening, samt de styrelseledamöter och ledande be
fattningshavare som innehar aktier har förbundit sig 
att teckna sin andel av nyemissionen. De styrelse
ledamöter som har lämnat teckningsförbindelser är 
Mats Carlsson, Thomas Gravius genom bolag, Rickard 
Henze, Per Hägerö , Johan Segui och Ronnie Smith. De 
ledande befattningshavare som har lämnat tecknings
förbindelser är Johan Cederbrant och Leif Karlsson. 
Därutöver har teckningsförbindelser även inhämtats 
från ett mindre  antal privatpersoner. Skriftliga teck
ningsförbindelser uppgår till totalt cirka 3,1 MSEK 
vilket  motsvarar 15,50 procent av nyemissionen. Ingen 
ersättning utgår till aktie ägare som har lämnat teck
ningsförbindelser. Bolaget har ej inhämtat, och ej heller 
efterfrågat, några säkerheter med anledning av erhållna 
teckningsförbindelser .

Rådgivare
Finansiell rådgivare till Bolaget i samband med före
stående nyemission är Erik Penser Bankaktiebolag, som 
även agerar emissionsinstitut i samband med nyemis
sionen. Legal rådgivare till Bolaget i samband med före
stående nyemission är Gernandt & Danielsson Advokat
byrå KB.

Tillhandahållande av handlingar
Följande handlingar kommer under prospektets giltig
hetstid att finnas tillgängliga i elektronisk form på 
Bolagets  webbplats (www.aikfotboll.se):

 y Bolagsordning för AIK Fotboll AB (publ)
 y Bolagets årsredovisningar och revisionsberättelser 

avseende räkenskapsåren 2007, 2008 och 2009
 y Bolagets delårsrapport avseende januari–september 

2010
 y Föreliggande prospekt
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Bolagsordning

§1
Bolagets firma är AIK Fotboll AB. Bolaget är publikt 
(publ).

§2
Styrelsen skall ha sitt säte i Solna kommun, Stock
holms län.

§3
Bolaget skall förvalta och bruka kommersiella rättig
heter hänförliga till Allmänna Idrottsklubbens fotbolls
sektions elitlag, och, när så blir tilllåtet, även bedriva 
den idrottsliga verksamheten, samt förvärva, hyra och 
förvalta fast egendom eller anläggning att brukas för 
fotbollsverksamhet samt idka annan därmed förenlig 
verksamhet.

§4
Aktiekapitalet skall utgöra lägst tolvmiljoner (12 000 
000) kronor och högst fyrtioåttamiljoner (48 000 000) 
kronor.

§5
Antalet aktier skall vara lägst 8 399 998 och högst 
33 599 992.

Aktierna kan utges dels av serie A, dels av serie B.
Antalet aktier av serie A kan uppgå till högst 

5 366 666 stycken och antalet aktier av serie B till 
högst ett antal som svarar mot hela aktiekapitalet. A
aktie medför tio röster och Baktie en röst. 

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie 
B, skall ägare av aktier av serie A och serie B äga före
trädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i 
förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger 
(primär företrädesrätt).

Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt 
skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsi
diär före trädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier 
räcker för en teckning som sker med subsidiär företrä
desrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i för
hållande till det antal aktier de förut äger och i den mån 
detta inte kan ske, genom lottning.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A el
ler serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras 
aktier  är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att 
teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de 
förut äger.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller 
kvittningsemission ge ut teckningsoptioner eller kon
vertibler har aktieägarna företrädesrätt att teckna teck
ningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som 

kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten 
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som 
om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan 
komma att bytas ut mot.

Vad som sagts ovan skall inte innebära någon in
skränkning i möjligheten att fatta beslut om kontan
temission eller kvittningsemission med avvikelse från 
aktieägarnas företrädesrätt. 

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission 
skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållan
de till det antal aktier av samma slag som finns sedan  
tidigare. Därvid skall gamla aktier av visst aktieslag 
medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag.

Vad nu sagts skall inte innebära någon inskränkning 
i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig 
ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.

Innehavaren av aktier av serie A äger, inom ramen 
för det högsta antal B aktier som kan utges av bolaget, 
omvandla en eller flera av dessa till lika antal aktier av 
serie B. Framställning om omvandling skall göras hos 
bolagets styrelse. Därvid skall anges hur många aktier 
som önskas omvandlade. Omvandling skall av styrelsen 
utan dröjsmål anmälas för registrering.

§6
Styrelsen består av lägst tre och högst tio ledamöter, 
med noll till fyra suppleanter. Ledamöter och supplean
ter väljs årligen på bolagsstämma för tiden intill slutet 
av den första årsstämma som hålls efter det år då sty
relseledamoten utsågs.

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av antalet 
ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut skall 
gälla det som en majoritet av de närvarande ledamö
terna enas. Vid lika röstetal gäller ordförandes röst som 
utslagsröst.

§7
För granskning av koncernredovisning, där sådan före
kommer, bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna 
samt styrelsen och verkställande direktörens förvaltning 
utses på årsstämma, för tiden intill slutet av den års
stämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret efter 
revisorsvalet, högst tre revisorer, varav minst en skall 
vara auktoriserad, med eller utan suppleanter.

§8
Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolags
stämma där fråga om ändring av bolagsordningen av
ses att behandlas skall ske tidigast sex och senast fyra 
veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolags
stämma skall ske tidigast sex och senast två veckor före 
stämman.
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Kallelse skall ske genom kungörelse i Post och In
rikes Tidningar och Svenska Dagbladet. I ärenden som 
anges i 7 kap. 23 § aktiebolagslagen (2005:551) skall 
kallelse även ske genom brev till aktieägarna. 

För att få deltaga i bolagsstämma skall aktieägare 
anmäla sig hos bolaget senast den dag, som anges i 
kallelsen till stämman, före kl 16.00. Denna dag får 
inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid
sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla 
tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller 
två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan 
härom enligt föregående stycke.

§9
Bolagsstämma skall hållas årligen inom sex månader 
efter räkenskapsårets utgång.

§10
Bolagsstämmans beslut utgöres av den mening, som 
fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika 
röstetal, den mening ordföranden biträder. Vid val an
ses den vald, som fått flest de flesta rösterna. Vid lika 
röstetal avgörs val alltid genom lottdragning.

§11
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämnings
register enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av 
finansiella instrument.

§12
På årsstämma skall följande ärenden förekomma.
1. Val av ordförande vid stämma;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Val av en eller två justeringsmän;
4.  Prövning av om stämman blivit behörigen samman

kallad;
5. Godkännande av dagordning;
6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsbe

rättelsen samt, i förekommande fall, koncernredo
visning och koncernrevisionsberättelsen;

7. Beslut
 a)  om fastställelse av resultaträkningen och ba

lansräkningen samt, i förekommande fall, kon
cernresultaträkningen och koncernbalansräk
ningen,

 b)  om dispositioner beträffande bolagets vinst el
ler förlust enligt fastställda (koncern)balansräk
ningen,

 c)  om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verk
ställande direktören;

8.  Bestämmande av antalet styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter;

9.  Bestämmande, i förekommande fall, av antalet re
visorer och revisorssuppleanter;

10.  Fastställande av arvode åt styrelsen och, i förekom
mande fall, revisorerna;

11.  Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt, 
i förekommande fall, revisorer och revisorssupple
anter;

12.  Annat ärende, som ankommer på stämman enligt 
aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§13
Räkenskapsåret skall vara 1 januari – 31 december.

§14
Har aktie av serie A övergått från en aktieägare till en 
annan aktieägare i bolaget eller till person, som inte 
förut är aktieägare i bolaget, skall aktien genast hem
bjudas aktieägarna till inlösen genom skriftlig anmälan 
hos bolagets styrelse. Åtkomsten av aktien skall därvid 
styrkas samt, där aktien övergått genom köp, uppgift 
lämnas om den betingade köpeskillingen.

När anmälan gjorts om aktiens övergång, skall styrel
sen genast skriftligen meddela detta till varje lösnings
berättigad, vars postadress är införd i aktieboken eller 
eljest känd för bolaget, med anmodan till den, som öns
kar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen fram
ställa lösningsanspråk hos bolaget inom två månader, 
räknat från anmälan hos styrelsen om akties övergång.

Anmäler sig flera lösningsberättigade, skall företrä
desrätten dem emellan bestämmas genom lottning, 
verkställd av notarius publicus, dock att, om samtidigt 
flera aktier hembjudits, aktierna först, så långt kan ske, 
skall jämt fördelas bland dem som framställt lösnings
anspråk i förhållande till deras aktieinnehav i bolaget.

Lösenbeloppet skall utgöras, där fånget är köp, av 
köpeskillingen, men eljest av belopp, som i brist av 
åsämjande bestämmes i den ordning lagen om skilje
män stadgar. Lösenbeloppet skall erläggas inom en må
nad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev bestämt.

Om inte inom stadgad tid någon lösningsberättigad 
framställer lösningsanspråk eller lösen inte erlägges 
inom föreskriven tid, äger den, som gjort hembudet, att 
bli registrerad för aktien. 

Antagen på extra bolagsstämma den 20101221.
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Skattefrågor i Sverige

Nedan sammanfattas vissa skatteregler som kan komma att aktualiseras av förestående nyemission. Sam-
manfattningen vänder sig till aktieägare som är obegränsat skattskyldiga i Sverige. Sammanfattningen 
är inte avsedd att vara uttömmande och omfattar inte situationer där aktierna innehas av handelsbolag 
eller som lagertillgång i näringsverksamhet. Vidare behandlas inte de särskilda reglerna om skattefri 
kapitalvinst (inklusive avdragsförbud vid kapitalförlust) och utdelning i bolagssektorn som kan bli till-
lämpliga då aktieägare innehar aktier eller teckningsrätter som anses vara näringsbetingade. Inte heller 
behandlas de särskilda regler som gäller för så kallade kvalificerade aktier i fåmansföretag. Särskilda 
skattekonsekvenser kan uppkomma också för andra kategorier av aktieägare, såsom investmentföretag, 
investeringsfonder, stiftelser och idella föreningar och personer som inte är obegränsat skattskyldiga i 
Sverige. Innehavare av aktier och teckningsrätter rekommenderas att inhämta råd från skatterådgivare 
avseende de skattekonsekvenser som kan uppkomma i varje enskilt fall, inklusive tillämpligheten och 
effekten av utländska regler och skatteavtal.

Beskattning vid avyttring  
av marknadsnoterade aktier
Fysiska personer
För fysiska personer och dödsbon beskattas kapitalvin
ster i inkomstslaget kapital. Skattesatsen är 30 procent.

Kapitalvinst respektive kapitalförlust vid avyttring 
av aktier beräknas normalt som skillnaden mellan för
säljningsersättningen, efter avdrag för försäljningsut
gifter, och omkostnadsbeloppet. Omkostnadsbeloppet 
för samtliga aktier av samma slag och sort beräknas 
gemensamt med tillämpning av genomsnittsmetoden. 
För marknadsnoterade aktier får omkostnadsbelop
pet alternativt bestämmas enligt schablonmetoden till 
20 procent av försäljningsersättningen efter avdrag för 
försäljningsutgifter.

Kapitalförluster vid avyttring av marknadsnoterade 
aktier är fullt avdragsgilla mot skattepliktiga kapital
vinster under samma år på andra marknadsnoterade 
aktier och delägarrätter utom andelar i sådana inves
teringsfonder som innehåller endast svenska ford
ringsrätter (räntefonder). Kapitalförlust som inte kan 
kvittas på detta sätt får dras av med 70 procent mot 
övriga inkomster i inkomstslaget kapital. Uppkommer 
underskott i inkomstslaget kapital medges skattereduk
tion mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot 
statlig fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift. 
Skattereduktion medges med 30 procent av den del 
av underskottet som inte överstiger 100 000 SEK och 
med 21 procent av resterande del. Underskott kan inte 
sparas till senare beskattningsår.

juridiska personer
Aktiebolag beskattas för alla inkomster i inkomstslaget 
näringsverksamhet med en skattesats om 26,3 procent. 
Beräkning av kapitalvinst respektive kapitalförlust sker 
på samma sätt som för fysiska personer enligt vad som 
anges ovan. Avdrag för kapitalförluster på aktier med
ges normalt endast mot kapitalvinster på aktier och an

dra delägarrätter. En kapitalförlust kan även, om vissa 
villkor är uppfyllda, kvittas mot kapitalvinster i bolag 
inom samma koncern, under förutsättning att koncern
bidragsrätt föreligger mellan bolagen. Kapitalförlust 
som inte har kunnat utnyttjas ett visst år får sparas och 
dras av mot kapitalvinster på aktier och andra delägar
rätter under efterföljande beskattningsår utan begräns
ning i tiden. Om aktierna utgör näringsbetingade ande
lar gäller särskilda regler.

utnyttjande och avyttring av teckningsrätter
För aktieägare som utnyttjar erhållna teckningsrätter för 
förvärv av nya aktier utlöses ingen beskattning. Anskaff
ningsutgiften för aktierna utgörs av erlagt pris (teck
ningskursen).

För aktieägare som avyttrar erhållna teckningsrätter 
ska kapitalvinst tas upp till beskattning. Teckningsrät
ter som grundas på innehavet av aktier i Bolaget anses 
anskaffade för noll (0) SEK. Hela försäljningsersätt
ningen efter avdrag för försäljningsutgifter ska således 
tas upp till beskattning. Omkostnadsbeloppet för de 
ursprungliga aktierna påverkas inte.

För teckningsrätter som förvärvas på annat sätt utgör 
vederlaget omkostnadsbeloppet för dessa. Utnyttjande 
av inköpta teckningsrätter för förvärv av nya aktier ut
löser ingen beskattning. Teckningsrätternas omkost
nadsbelopp ska i detta fall medräknas vid beräkning av 
omkostnadsbeloppet för förvärvade aktier.

Beskattning av utdelning på  
marknadsnoterade aktier
För fysiska personer och dödsbon beskattas utdelning 
på aktier i inkomstslaget kapital med en skattesats 
om 30 procent. Preliminär skatt avseende utdelning 
innehålls av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade 
innehav, av förvaltaren. Bolaget ansvarar inte för att 
eventuell  källskatt innehålls.
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För aktiebolag beskattas utdelning i inkomstslaget nä
ringsverksamhet med 26,3 procent. Om aktierna utgör 
näringsbetingade andelar gäller särskilda regler.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga  
i Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
utgår normalt svensk kupongskatt om 30 procent på 
utdelning från svenska aktiebolag. Denna skattesats är 
dock i allmänhet reducerad genom skatteavtal mellan 
Sverige och andra länder för undvikande av dubbel
beskattning. Kupongskatten innehålls vid utdelnings
tillfället av Euroclear, eller för förvaltarregistrerade 
innehav, av förvaltaren. I de fall 30 procent kupong
skatt innehålls vid utbetalning till en person som har 
rätt att beskattas enligt en lägre skattesats eller ku
pongskatt annars innehållits med för stort belopp, kan 
återbetalning begäras hos Skatteverket före utgången 
av det femte kalenderåret efter utdelningstillfället.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
och som inte bedriver verksamhet från fast driftställe 
i Sverige beskattas normalt inte i Sverige för kapital
vinster vid avyttring av aktier och andra delägarrätter. 
Aktieägare kan dock bli föremål för beskattning i sin 
skatterättsliga hemvist. Enligt en särskild regel kan fy
siska personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige 
bli föremål för svensk beskattning vid avyttring av vissa 
värdepapper om de vid något tillfälle under det kalen
derår då avyttringen sker eller vid något tillfälle under 
de tio närmast föregående kalenderåren varit bosatta i 
Sverige eller stadigvarande vistats här. Tillämpligheten 
av regeln är dock i flera fall begränsad genom skatte
avtal mellan Sverige och andra länder för undvikande 
av dubbelbeskattning.

SKATTEFRågoR I SvERIgE
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Adresser

AIK Fotboll AB (publ)
Box 1257
171 74 Solna

Besöksadress: Parkvägen 4B (Råsunda Fotbollstadion, 
västra läktaren), Solna

Telefon: 08735 96 50
Fax: 08735 96 79
www.aikfotboll.se

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut
Erik penser Bankaktiebolag
Box 7405
103 91 Stockholm

Besöksadress: Biblioteksgatan 9, Stockholm
Telefon: 08463 80 00
Fax: 08678 80 33
www.penser.se

Legal rådgivare
gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB
Box 5747
114 87 Stockholm

Telefon: 08670 66 00
Fax: 08662 61 01
www.gda.se

Revisor
SET Revisionsbyrå
Box 1317
111 83 Stockholm

Telefon: 08796 37 00
Fax: 0820 96 96
www.setrevision.se

Kontoförande institut
Euroclear Sweden AB
Box 7822
103 97 Stockholm
www.euroclear.se






