Information till investerare
Med ”Leksands IF Ishockey”, ”Bolaget” eller ”Koncernen” avses i detta Informationsmemorandum ("Memorandumet”),
beroende på sammanhanget, Leksands IF Ishockey AB (publ) (ett svenskt publikt aktiebolag), den koncern vari
Leksands IF Ishockey är moderbolag eller ett dotterbolag i koncernen. Med ”Leksands IF” avses den ideella
ishockeyföreningen Leksands IF Ishockey, vilken också i detta prospekt benämns ”Huvudägaren”.
Detta Informationsmemorandum är inte ett prospekt enligt Lag (1991:980) och har därför inte godkännts eller
registrerats av Finansinspektionen. Då detta erbjudande omfattar en maximal emissionsvolym ej överstigande 2,5
miljoner euro, föreligger ej skyldighet att upprätta prospekt enligt LHF.
Nyemissionen enligt detta Informationsmemorandum (”Nyemissionen”) sker med företrädesrätt för existerande
aktieägare. De aktier som omfattas av Nyemissionen har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United
States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller någon provinslag i Kanada och får inte utbjudas eller försäljas,
direkt eller indirekt, inom USA eller i Kanada eller till personer med hemvist där annat än i sådana undantagsfall som ej
kräver registrering enligt Securities Act eller någon provinslag i Kanada.
Nyemissionen och detta Memorandum regleras av svensk rätt. Tvist i anledning av Nyemissionen eller
detta Memorandum ska avgöras av svensk domstol exklusivt.
De siﬀror som redovisas i detta Memorandum har i vissa fall avrundats och därför summerar inte
nödvändigtvis alltid tabeller exakt. Samtliga ﬁnansiella siﬀror är i svenska kronor om inget annat
anges.
För beräkning av ägarandelar i Memorandumet har, om inte annat särskilt anges, antaganden gjorts
att Nyemissionen tecknas fullt ut. För mer information se avsnitt Aktiekapital och ägarförhållanden.

Bransch och marknadsinformation
Detta Memorandum innehåller information från tredje part i form av bransch- och marknadsinformation samt statistik
och beräkningar hämtade från branschrapporter och -studier, marknadsundersökningar, oﬀentligt tillgänglig
information samt kommersiella publikationer. Sådana uttalanden identiﬁeras genom hänvisning till källa. Viss
information om marknadsandelar och andra uttalanden i detta Memorandum bland annat avseende den bransch inom
vilken Koncernens verksamhet bedrivs samt Koncernens ställning i förhållande till dess konkurrenter är inte baserad på
publicerad statistik eller information från oberoende tredje part och saknar därför källhänvisning. Sådan information
och sådana uttalanden återspeglar snarare Bolagets bästa uppskattningar med utgångspunkt i information som erhållits
från bransch- och aﬀärsorganisationer och andra kontakter inom den bransch där Bolaget konkurrerar samt
information som har publicerats av dess konkurrenter. Bolaget anser att sådan information är användbar för
investerares förståelse av den bransch i vilken Bolaget är verksamt och Bolagets ställning inom branschen. Bolaget har
emellertid inte tillgång till de fakta och antaganden som ligger bakom siﬀrorna, marknadsinformationen och annan
information som hämtats från oﬀentligt tillgängliga källor. Bolaget har inte heller gjort några oberoende veriﬁeringar av
den information om marknaden som har tillhandahållits genom tredje part, branschen eller allmänna publikationer.
Även om Bolaget är av uppfattningen att dess interna analyser är tillförlitliga, har dessa inte veriﬁerats av någon
beroende källa och Bolaget kan inte garantera deras riktighet. Varken Bolaget eller Huvudägaren tar något ansvar för
riktigheten i någon marknadsandels- eller branschinformation i detta Memorandum. Bolaget bekräftar att den
information som tillhandahållits av tredje part har återgetts korrekt och att, såvitt Bolaget kan känna till och försäkra
genom jämförelse med annan information som har publicerats av sådan tredje part, har inte några uppgifter utelämnats
som skulle kunna innebära att den återgivna informationen är felaktig eller vilseledande.
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Nyemissionen i sammandrag
Företrädesrätt:

Den som på avstämningsdagen den 13 november 2013
var registrerad som aktieägare har företrädesrätt i
Nyemissionen. Varje befintlig aktie, oavsett serie, ger en
(1) teckningsrätt av serie B. Det krävs en (1) teckningsrätt
av serie B för teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Teckningskurs:

20 kronor per aktie av serie B

Emissionsvolym

18 756 000 kronor

Avstämningsdag

13 november 2013

Teckning med företräde:

18 november 2013 till och med 6 december 2013

Teckning utan företräde:

18 november 2013 till och med 6 december 2013

ISIN-kod B-aktie

SE0004194066
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SAMMANFATTNING
Denna sammanfattning skall ses som en introduktion till Memorandumet. Varje beslut om att investera i Leksands IF
Ishockeys aktier skall baseras på en bedömning av Memorandumet i dess helhet. Investerare som väcker talan vid domstol
med anledning av uppgifterna i Memorandumet kan bli tvungna att svara för kostnaderna för översättning av
Memorandumet. En person får göras ansvarig för uppgifter som ingår i eller saknas i sammanfattningen, eller en
översättning av den, bara om sammanfattningen eller översättningen är vilseledande eller felaktig i förhållande till de andra
delarna av Memorandumet.
Leksands IF Ishockeys verksamhet i korthet

Sportsliga mål

Leksands IF Ishockey är verksamt inom svensk
elitishockey. Bolagets intäkter genereras huvudsakligen
från den sportsliga verksamhet knutet till A-laget för
herrar. Laget har den gångna säsongen avancerat till
SHL. Därutöver bedriver Bolaget också elitverksamhet
inom damishockey samt juniorishockey. Damelitlaget
spelar för närvarande i Sveriges högsta serie för damer,
Riksserien. Såväl Leksands IF Ishockeys J20- som J18-lag
spelar i den för respektive lag högsta serien i Sverige, J20
SuperElit respektive J18 Allsvenskan.

Leksands IF Ishockeys mål är att spela i Sveriges högsta
serie
för
både
herrar
och
damer.
Vår strävan och målbild är att vinna SM-guld för både
herrar och damer.

Vision
Vår vision är att ta SM-Guld senast 2019, året då
Leksands IF fyller 100 år. Vi ska vara en av de ledande
och mest framtonande klubbarna
inom Svensk
Ishockey och SHL.
Vår verksamhet ska byggas på en ekonomi i balans och
en uttalad värdegrund baserad på öppenhet – tydlighet
– engagemang och utveckling. Vi tillvaratar och
utvecklar den kraft som finns bland våra spelande
ungdomar och juniorer och tillsammans skapar vi
Sveriges bästa plantskola.
Mission
Vi erbjuder ishockeyunderhållning på elitnivå. Vi
utvecklar vårt arenakoncept kontinuerligt, och skapar
förutsättningar för andra events inom såväl sport som
kultur.
Mål
Leksands IF och dess bolag skall inom alla
verksamhetsområden jobba målmedvetet där en tydlig
agenda är upprättad och förankrad hos alla medarbetare.
- En bred ungdomsverksamhet som vilar på vår uttalade
värdegrund.
- Sveriges
bästa
"plantskola",
med
hockeygymnasium, för juniorer, Herr och Dam.

tillhörande

- Bygga elitverksamheten långsiktigt med basen från de egna
leden.
- En ekonomi i balans med ett starkt eget kapital samt god
likviditet som över tid borgar för verksamhetens trygghet och
stabilitet.
- Nöjda medarbetare som ges individuell utveckling samt jobba
i en utmanande och kreativ miljö.
- Nöjda affärspartners som upplever en Win Win situation, där
man bygger relationer och skapar affärer genom varumärket
Leksands IF.
- Ta vårt ansvar som samhällsbyggare och delta i aktiviteter
som bidrar till att stärka kommunen/regionens attraktionskraft
som säte för arbete, utbildning och boende.
- Aktivt medverka till förbättring av såväl arbetsmiljö som
yttre miljö.

Våra J20- och J18-lag ska vara bland de fyra bästa lagen i
Sverige inom respektive åldersgrupp samt utveckla
framgångsrika spelare med elitkarriärer.
Leksands IF Ishockey ska ha en blå-vit tråd genom ishockey
verksamheten med ett spelsätt som kännetecknar samtliga
Leksands lag från ungdom till elit. Bolagets lag ska träna så
att det spelsätt som kännetecknar Leksands IF Ishockey kan
upprätthållas. Spelare ska utvecklas och rekryteras
utefter det spelsätt som kännetecknar Leksands IF
Ishockey.
Vår strategi
Syftet med Nyemissionen är att skapa en bättre stabilitet så
att man kan fokusera mer på utveckling av både den
komersiella och sportsliga verksamheten. Sedan ett par år
tillbaka har Bolaget ökat sitt fokus på långsiktighet genom
en större integrering av den nya värdegrunden. Viktiga
hörnstenar framgent är att ha en ekonomi i balans. Vi
fokuserar på egenutvecklade talanger och kompletterar
endast med nyckelförvärv som är ekonomiskt försvarbara.
Spel i SHL för herrar ska således säkerställas genom att
Bolaget verkar från en stabil plattform där Bolagets
värderingar utgör grund för en kontinuitet och sund
ekonomi i verksamheten och därigenom idrottsliga
framgångar.
Affärsstruktur i korthet
Leksands IF Ishockeys aﬀärsmodell består av ett antal olika
byggstenar och verksamheter. Basverksamheten utgörs av
en
sportorganisation
och
en
aﬀärsorganisation.
Sportorganisationen består av elitlagen i form av herrarnas
A-lag, som avancerat till SHL, damernas A-lag, som för
närvarande spelar i Riksserien, samt J20- och J18-lagen
vilka
spelar
i
respektive
högsta
juniorserie.
Affärsorganisationen, genom ekonomi-, marknad- och
fastighetsfunktionerna stödjer sportorganisationen genom
att ansvara för marknad, försäljning, arrangemang,
säkerhet, ekonomi, finans och allmän administration.
Sportorganisationen svarar för huvuddelen av Bolagets
kostnader genom löner och utvecklingskostnader för de i
elit- och juniorlagen kontrakterade spelarna. I dagsläget
består Leksands IF Ishockeys största intäktskällor i
försäljning av matchbiljetter, uppdelat på säsongskort och
biljetter till enskilda matcher, samt reklam- och
sponsringsintäkter därtill det som genereras via SHL´s
centrala avtal. Den tredje största intäktskällan är relaterad
till försäljning av souvenirer.
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Ishockeysverige i korthet
Ishockey är en av Sveriges nationalsporter med drygt 80 000
spelare. För herrar är den högsta divisionen i Sverige SHL.
Motsvarande serie för damer är Riksserien, för J20-lag J20
SuperElit och för J18-lag J18 Allsvenskan. Samtliga dessa
serier och seriesystem administreras av Svenska
Ishockeyförbundet (SIF).

Ekonomiska förutsättningar beroende på serietillhörighet.
Det är väsentlig skillnad på de ekonomiska förutsättningarna
mellan att spela i SHL eller HockeyAllsvenskan under en
säsong. De intäkter som framförallt påverkas för
ishockeyklubbar som spelar i SHL jämfört med i Hockey
Allsvenskan härrör framförallt från biljettförsäljning och
matcharrangemang samt intäkter från seriernas centrala TVoch reklamavtal.
Ishockeyklubbars ekonomi
De viktigaste intäktsströmmarna för en ishockeyverksamhet
är generellt sett intäkter från matcharrangemang i form av
försäljning av biljetter, reklam, sponsring, souvenirförsäljning
samt intäkter från olika typer av TV-avtal eller liknande. På
senare tid har det blivit vanligt att ishockeyklubbar också äger
sin egen arena vilket, om så är fallet, skapar möjligheter till
ytterligare intäkter från andra typer av evenemang och
arrangemang såsom konserter och andra sportevent.

Nyemissionen i sammandrag
Styrelsen för Leksands IF Ishockey AB (publ) har den 6
november 2013, med stöd av bemyndigande från
bolagsstämman den 17 juni 2013, beslutat att öka
aktiekapitalet med 937 800 kronor motsvarande 937 800
aktier av serie B i Bolaget. Nyemissionen sker med
företrädesrätt för existerande aktieägare i Bolaget varvid 1
antal aktie per avstämningsdagen den 13 november 2013
ger rätt att teckna 1 ny aktie av serie B i Bolaget till en
teckningskurs om 20 kronor per aktie av serie B. Vid
eventuell överteckning har styrelsen för avsikt emittera
upp till 1 000 000 aktier enligt årsstämmans mandat.
Förestående nyemission skall skapa handlingsutrymme
genom att etablera en likviditetsbuffert och en stärkt
finansiell ställning för Leksands IF Ishockey AB.
Av emissionslikviden avses 5 miljoner kronor användas
för amortering av långfristiga skulder. Del av
emissionslikviden avses vidare användas till att stärka
rörelsekapitalet för att hantera de betydande
säsongsvariationerna
i
likviditetsbehov
som
är
förknippade med ishockeyverksamhet. Nyemissionen
syftar således i denna del till att ge Bolaget ökad finansiell
flexibilitet och stabilitet i den löpande verksamheten.
Styrelsen bedömer sammanfattningsvis att Nyemissionen
ger Leksands IF Ishockey den finansiella styrka som
fordras för att långsiktigt kunna bedriva en
konkurrenskraftig elitishockeyverksamhet i Leksand.

Koncernen
Miljoner kronor
RESULTATRÄKNING

1 maj 2012 - 30 april 2013

Summa intäkter

87,7

Summa rörelsekostnader

112,9

Rörelseresultat

-25,2

Resultat före skatt

13,4

Periodens resultat

13,4

BALANSRÄKNING

30 april, 2013

Anläggningstillgångar

122,9

Omsättningstillgångar

17,3

Summa tillgångar
Eget kapital
Avsättningar

140,2
19,2
-

Långfristiga skulder

84,0

Kortfristiga skulder

37,0

Summa tillgångar och skulder

140,2

KASSAFLÖDESANALYS
Handel i aktien

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

-2,4

Ingen handel i Bolagets aktier organiseras för närvarande.
Efter genomförd emission kommer listning av B-aktien att
ske och handel organiseras senast under kvartal 1, 2014.

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-2,1

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

9,6

Periodens Kassaﬂöde

5,1

Finansiell information
Koncernen har under det senaste räkenskapsåret
genomgått en rekonstruktion som i korthet sammanfattas
nedan.
En Ackordsvinst på
4.682.000 kr och
nedskrivningar med 24.441.000 kr samt ackord på
43.008.000 kr. För mer information hänvisas till
koncernens årsredovisning.
Under den gångna sommaren har Bolaget investerat ca 8
MSEK i Arenan i form av en ny betongplatta och sarg.
För ytterligare finansiell information se avsnitt Finansiell
information i detta Memorandum. För fullständig historisk
finansiell information, inklusive noter, se fullständiga
årsredovisningar vilka införlivats i detsamma.
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NYCKELTAL
Rörelsemarginal, procent

-30,4

Vinstmarginal, procent

-16,2

Nettoskuld, miljoner kronor

80,5

Soliditet, procent

13,7

Rörelsekapital, miljoner kronor

-19,9

Rörelsekapital i procent av nettoomsättning

-24,0

Styrelse, ledande befattningshavare och revisor

och talangutveckling, beroende av avtal med sponsorer
och samarbetspartners, konjunkturberoende och
prognososäkerhet, immateriella rättigheter, ränterisk
och finansieringsrisk.
Leksands IF Ishockey, har hittills inte lämnat någon
utdelning. Bolaget har historiskt visat negativa resultat
och det finns alltid en risk för att ytterligare kapital kan
behövas. Nyemissionen är inte garanterad. För en
utförligare beskrivning av risker och osäkerhetsfaktorer,
se vidare avsnitt Riskfaktorer.

Styrelsen för Leksands IF Ishockey AB består av styrelsens
ordförande Sven Rosén samt styrelseledamöterna Håkan
Östlund, Bertil Daniels, Mirja Herrdin, Anders Holst,
Håkan Dorm och som representant för Leksands IF
Anders Jansson, suppleant i styrelsen är Oscar Stibeck.
Bolagets verkställande direktör är Anders Doverskog.
Övriga ledande befattningshavare innefattar ekonomichef
Roger Åström samt sportchef Tommy Salo. Bolagets
revisor är Tomas Lind, auktoriserad revisor,
PricewaterhouseCoopers AB.
Aktiekapital & Ägarförhållanden
Antalet aktier i Bolaget uppgår till 937 800 aktier varav
400 000 av serie A och 537 800 av serie B. Samtliga A
aktier innehas av Leksands IF. Leksands IF är en ideell
förening och har som huvudsaklig verksamhet att bedriva
ishockeyverksamhet för ungdomar samt dessutom utöva
huvudägarskap i Leksands IF Ishockey.
I nedanstående tabell anges Leksands IF Ishockeys
ägarstruktur före respektive efter Nyemissionen vid en
fulltecknad Nyemission.

Villkor i sammandrag
Teckningspris:
20 kronor per aktie av serie B
Emissionsvolym:
18 756 000 kronor

Riskfaktorer

Avstämningsdag:

Ägande av aktier är alltid förenat med risk och tecknare av
aktier i Leksands IF Ishockey uppmanas därför att, utöver
den information som lämnas i detta memorandum, göra
sin egen bedömning av nedan nämnda och andra
potentiella riskfaktorers betydelse för Leksands IF
Ishockeys verksamhet och framtida utveckling. Några av
de riskfaktorer som kan få betydelse för Leksands IF
Ishockeys framtida utveckling är:
- Beroende av Leksands IF, reglerad verksamhet, sportsliga
motgångar och risk för degradering till lägre seriesystem,
beroende av trogen publik och risk för minskat intresse
för ishockey i allmänhet, beroende av nyckelpersoner

13 november 2013
Teckning med företräde:
18 november till och med 6 december 2013
Teckning utan företräde:
18 november till och med 6 december 2013
ISIN-kod B-aktie:
SE0004194066.

Innehav före Nyemissionen
Antal
A-aktier

Innehav efter Nyemissionen

Andel
av röster

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Andel av
kapital

42,6%

88,1%

400 000

–

25,1%

73,8%

87 300

9,9%

1,9%

LIF Intressenter AB

150 000

16,0%

3,3%

Per-Olof Ejendal

100 000

10,0%

2,2%

Göthes AB

25 000

2,7%

0,6%

Bertil Andersson

10 000

1,0%

0,2%

Johan Hedberg

10 000

1,0%

0,2%

Arvid Sundblad

5 000

0,6%

0,1%

Dala Energi AB

5 000

0,6%

0,1%

Håkan Helling

5 000

0,6%

0,1%

Övriga aktieägare (704 st)

140 500

15,0%

3,2%

74,9%

26,2%

Totalt

537 800

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Aktieägare

Antal
B-aktier

Leksands IF Ideell 400 000
Leksands IF Ideell

400 000

Andel av
kapital

–
400 000

1 537 800

Andel
av röster
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RISKFAKTORER
De risker som är förenade med investering i bolag med idrottsverksamhet, såsom en investering i Leksands IF Ishockey, är generellt sett mer
omfattande än risker förenade med investeringar i andra bolag.
En investering i Leksands IF Ishockeys aktier innefattar olika risker. Ett antal faktorer påverkar, eller kan påverka, Leksands IF Ishockeys
verksamhet både direkt och indirekt. Nedan beskrivs, utan inbördes rangordning och utan anspråk på att vara vare sig uttömmande eller
fullständigt, några av de riskfaktorer och betydande omständigheter som anses vara väsentliga för Leksands IF Ishockeys verksamhet och
framtida utveckling. Det ﬁnns andra risker som för närvarande är okända för Bolaget eller som Bolaget för närvarande inte anser är
väsentliga men som också kan påverka Leksands IF Ishockeys verksamhet, ﬁnansiella ställning eller resultat negativt. Sådana risker kan
också leda till att värdet på Leksands IF Ishockeys aktier faller avsevärt, och en investerare riskerar att förlora hela eller en del av sin
investering. Innan en presumtiv investerare beslutar sig för att investera i Leksands IF Ishockeys aktier bör denne beakta de riskfaktorer som
beskrivs nedan, beakta all övrig information i detta Memorandum samt därutöver göra en allmän bransch- och omvärldsbedömning.

RISKER RELATERADE TILL LEKSANDS Detta regelverk är omfattande och är föremål för
kontinuerliga förändringar. Leksands IF Ishockey kan
IF ISHOCKEYS VERKSAMHET

drabbas av ökade kostnader vid förändringar i regelverket
Beroende av Leksands IF
och av påföljder om Leksands IF Ishockey inte förmår följa
Bolagets huvudägare sett till röstetalet, Leksands IF ideella sådana bestämmelser som ingår i regelverket. SIF:s
förening, är medlem i Svenska Ishockey Förbundet (SIF) tävlingsregler ställer krav på att Bolaget måste ha ett positivt
och har genom avtal med Bolaget upplåtit eget kapital (elitlicensen). Bolagets ﬁnansiella ställning ligger
elitishockeyverksamheten, inklusive rätten att spela i serie till grund för bedömningen, men även ett eventuellt negativt
knuten till SIF, till Bolaget. Upplåtelsen följer de regler som eget kapital i Leksands IF kan vägas in i bedömningen. SIF:s
Riksidrottsförbundet (RF) och SIF har ställt upp. Bolagets Licensnämnd kan därmed besluta att Bolaget ska ﬂyttas ned
rätt att bedriva elitishockeyverksamheten följer således av en serie vilket skulle få negativa konsekvenser för Bolagets
upplåtelsen från Leksands IF. För upplåtelsen gäller ett antal intäkter och ﬁnansiella ställning. Bolaget har erhållit
bestämmelser som Bolaget, men även Leksands IF, måste elitlicens för elitherrlaget för den kommande säsongen.
följa för att Bolaget ska ha rätt att delta i SIF:s Sportsliga motgångar
tävlingsverksamhet.
Det är viktigt för Bolagets framtida intjäning och ﬁnansiella
Nuvarande bestämmelser innefattar bland annat att
ställning att uppnå sportsliga framgångar. I grunden handlar
Leksands IF vid alla tider måste inneha röstmajoriteten på
det om att bibehålla allmänhetens intresse för matcherna.
stämma i Bolaget, att Bolagets spelare måste vara
Vid fortsatt spel för elitherrlaget i SHL är intäktspotentialen
medlemmar i Leksands IF och även att Bolagets rätt att
mycket gynnsam. Lyckas man ej säkra fortsatt spel i SHL får
delta i SIF:s tävlingsverksamhet upphör om Leksands IF:s
det väsentliga negativa konsekvenser. Vid spel i
medlemskap i SIF upphör. Dessa bestämmelser beskrivs
Hockeyallsvenskan är det av största vikt att elitherrlaget når
närmare under avsnitt Legala frågor och övrig information.
Kvalserien för respektive säsong eftersom Kvalserien
Vidare innehar Leksands IF varumärken och immateriella
genererar högre intäkter från sponsorer och publik. Vid spel
rättigheter som nyttjas av Bolaget och dess dotterbolag med
utanför Kvalserien skulle Bolagets finansiella ställning
stöd av det ovan nämnda avtalet i vilket även Leksands IF är
påverkas
mycket
negativt.
part. Dessa varumärken och immateriella rättigheter är
Minskat
intresse
för
ishockey
vikten
av
en
trogen
publik
väsentliga för Bolagets verksamhet.
Matchbiljetter och årskortsförsäljningen utgör en väsentlig
Mot bakgrund av ovanstående är Bolagets verksamhet del av de totala intäkterna för Leksands IF Ishockey. Bolaget
direkt beroende av Leksands IF samt att goda relationer är i hög grad beroende av fortsatt trogna supportrar för att
upprätthålls dem emellan. Skulle till exempel Leksands IF:s med framgång utveckla Bolaget såväl sportsligt som
medlemskap i SIF upphöra eller Leksands IF försättas i ekonomiskt. Publiken utgör även en viktig del för Leksands
konkurs skulle detta ha en väsentligt negativ inverkan på IF Ishockeys avseende möjligheterna att attrahera spelare
Bolaget och äventyra Bolagets fortsatta verksamhet.
och unga talanger och även sponsorer och samarbetspartners.
Vidare är Leksands IF en ideell förening vars företrädare Skulle publikintresset minska så leder det till lägre intäkter
väljs av medlemmarna på föreningsstämman. Bolaget är och därmed påverkas Bolagets resultat negativt.
således beroende av att lyckas upprätthålla goda relationer Då supportrar missköter sig genom skadegörelse eller
oroligheter i anslutning till Leksands IF Ishockeys matcher
med valda företrädare.
drabbas Bolaget negativt. Exempelvis kan SIF utdöma straﬀ i
Åtgärder som vidtas, eller underlåts att vidtas av Leksands
form av böter, poängavdrag eller spel inför tomma läktare.
IF kan således påverka Bolaget negativt i väsentliga
Dessa händelser kan påverka Bolagets renommé och
hänseenden. Förhållandet mellan Bolaget och Leksands IF
ﬁnansiella ställning negativt.
beskrivs närmare under avsnitt Legala frågor och övrig
Beroende av nyckelpersoner och talangutveckling
information.
Inom Leksands IF Ishockey ﬁnns ett antal nyckelpersoner
Reglerad verksamhet
som är viktiga för verksamheten. Om dessa nyckelpersoner
Leksands IF Ishockeys huvudsakliga verksamhet utgörs av skulle lämna Bolaget skulle verksamheten kunna påverkas
elitishockey. Elitishockeyn, såsom många andra idrotter, är negativt. Detta gäller såväl administrativ personal som
en reglerad verksamhet där beroendet av olika nationella ledare, tränare och spelare. Det sportsliga resultatet är till
och internationella organisationer samt deras regelverk är stor del direkt beroende av spelarnas hälsa. Sjuka eller
omfattade. Leksands IF Ishockey är till exempel skyldigt att skadade spelare kan ej prestera optimalt vilket kan påverka
följa RF:s, SIF:s och Internationella Ishockeyförbundets Leksands IF Ishockeys sportsliga resultat och därmed även
Bolagets finansiella ställning negativt.
(IIHF) stadgar och regler.
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Leksands IF Ishockey är i hög grad beroende av den
utveckling av nya talanger som idag till största del
organiseras utanför Bolaget genom Leksands IF. Om
talangutvecklingen ej skulle vara framgångsrik ﬁnns det
risk för att Leksands IF Ishockey drabbas negativt
sportsligt då spelare istället måste inhämtas utifrån. Det
ﬁnns inga garantier för att kontraktering av spelare är
framgångsrika och resulterar i förväntade sportsliga
framgångar. Kontraktering av spelare och ledare kan, i
vissa fall, vara avhängigt att en högre ersättning än
normalt erbjuds vilket, om de misslyckas kan komma
att medföra att Bolagets kostnader för löner ökar utan
att förväntade resultat uppnås.

Finansiella risker
Leksands IF Ishockey är exponerat mot ﬁnansiella risker
genom sin låneﬁnansiering. Finansiell risk uppkommer
då förändringar i, till exempel, räntor påverkar Bolagets
kassaﬂöden, samt i samband med att krediter ska
omförhandlas. Finansiell risk inbegriper även risken att
en motpart inte infriar sina åtaganden.
Ränterisk
Leksands IF Ishockey är exponerat för ränterisk,
huvudsakligen genom sina långfristiga skulder med
huvudsakligen rörlig ränta.

Beroende av avtal med sponsorer och
samarbetspartners
Leksands IF Ishockey är i hög grad beroende av
sponsorer och samarbetspartners för ﬁnansiering 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
Leksands IF Ishockey är verksamt på en snabbt
föränderlig marknad vilket 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 konjunkturutvecklingen kan påverka Leksands
IF Ishockey, bland annat genom risk för minskat
intresse från sponsorer och samarbetspartners, samt
lägre ersättning för TV-rättigheter. Motsvarande risker
kan uppstå vid ett allmänt avtagande intresse för
ishockey i Sverige.
Immateriella rättigheter
Leksands IF Ishockeys verksamhet är beroende av olika
immateriella rättigheter, framförallt varumärken med
anknytning till kännetecknet ”Leksands IF”. Dessa
immateriella rättigheter, inklusive varumärkena, innehas
inte av Bolaget utan av Leksands IF. Mellan Leksands IF
och Bolaget har ingåtts ett avtal om bland annat
nyttjande av dessa immateriella rättigheter, inklusive
varumärkena. Avtalet beskrivs mer ingående i avsnitt
Legala frågor och övrig information. Bolagets rätt att
nyttja de immateriella rättigheterna med anknytning till
kännetecknet ”Leksands IF” bedöms som ytterst
väsentliga för Bolaget. Om Bolaget skulle förlora rätten
att använda de immateriella rättigheterna, inklusive
varumärkena, skulle detta medföra väsentligt negativa
konsekvenser för Bolaget.

Finansieringsrisk
Leksands IF Ishockeys förmåga att betala sina skulder, på
andra sätt fullgöra sina skyldigheter och följa villkor i
enlighet med beﬁntliga kreditavtal samt dess förmåga att
reﬁnansiera sina lån och göra betalningar enligt andra
åtaganden beror bland annat på Bolagets framtida resultat.
Vissa aspekter av Bolagets framtida resultat beror på
ekonomiska, ﬁnansiella, marknadsmässiga faktorer och
andra faktorer utanför Bolagets kontroll. Om Bolaget inte
uppfyller sina förpliktelser enligt villkoren i Bolagets
kreditavtal, eller bryter mot ﬁnansiella lånevillkor däri, kan
det få en väsentlig negativ inverkan på Leksands IF
Ishockeys verksamhet, ﬁnansiella ställning och resultat och
på Leksands IF Ishockeys förmåga att erhålla ytterligare
ﬁnansiering, om så skulle behövas.
Risker förenade med aktien och nyemissionen
Leksands IF Ishockey har sedan Bolagets bildande inte
lämnat någon vinstutdelning till aktieägarna. Utdelning får
enligt svensk lag endast ske om det ﬁnns utdelningsbara
medel hos Bolaget och under förutsättning att ett sådant
beslut framstår som försvarligt med hänsyn till de krav
som verksamhetens art, omfattning och risker ställs på
storleken av eget kapital samt Leksands IF Ishockeys
konsolideringsbehov, likviditet och ﬁnansiella ställning.
Det är stämman som beslutar om utdelning, dock kan
aktieägarna som huvudregel inte besluta om högre
utdelning än vad som föreslagits eller godkänts av styrelsen.
Mot bakgrund av de ovan beskrivna omständigheterna kan
utdelning på aktierna i Leksands IF Ishockey även i
framtiden komma att helt eller delvis utebli. Se avsnitt
Aktiekapital och ägarförhållanden för ytterligare information.
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Historiskt negativa resultat och risk för behov av
ytterligare kapital

Nyemissionen är inte garanterad

Leksands IF Ishockey har under många år haft problem
med lönsamhet och likviditet. Bolagets styrelse och
ledande befattningshavare har vid ﬂera tillfällen
tillbringat mycket tid med att arrangera kortfristiga
ﬁnansieringslösningar. Det kan inte uteslutas att
Leksands IF Ishockey åter hamnar i ﬁnansiellt ansträngda
situationer.

Aktien

Om Bolaget underträﬀar budget och prognoser kan
ytterligare kapital komma att krävas 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 Leksands
IF Ishockey kommer att kunna anskaﬀa kapital i
tillräcklig utsträckning eller på fördelaktiga villkor.
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Det ﬁnns inga garantier för att Nyemissionen kommer
att tecknas fullt ut. Skulle emissionen ej tecknas fullt
ut skulle det kunna påverka Bolagets verksamhet
längre fram.
En investering i Leksands IF Ishockey innebär en
investering i en aktie som för närvarande saknar
notering på en traditionell börs. Så länge aktien inte
är noterad eller listad så föreligger en
likviditetsrisk för den aktieägare som skulle
behöva omsätta sina aktier. Styrelsen har fattat
beslut om att lista Bolagets Aktie Serie-B för
handel, dock har ej beslut fattats ännu på vilken
lista och när i tiden det kommer att ske.
Eventuella överskott återinvesteras i verksamheten.
Det finns inga planer för närvarande på att lämna
utdelning.

Inbjudan till teckning av B-aktier i Leksands IF
Ishockey AB (publ)
Styrelsen i Leksands IF Ishockey AB (publ) beslutade den 6 november 2013, i enlighet med bemyndigande från
Årsstämman den 17 juni 2013 att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare om 937 800
aktier av serie B. Emissionskursen är fastställd till 20 kronor per B-aktie. Även allmänheten ges tillfälle att teckna aktier i
emissionen i den omfattning som eventuellt ej utnyttjade teckningsrätter medger. Under förutsättning av att emissionen
blir fulltecknad tillförs Leksands IF Ishockey AB (publ) 18 756 000 kronor före emissionskostnader vilka beräknas uppgå
till ca 1,2 MSEK och avser upprättande av Informationsmemorandum, avgifter till myndigheter, distribution
och marknadsföring samt ersättning till emissionsinstitut. Vid eventuell överteckning har styrelsen för avsikt att
emittera upp till 1 miljon aktier enligt årsstämmans mandat vilket innebär att Leksands IF Ishockey AB (publ)som mest
tillförs 20 000 000 kronor före emissionskostnader.

Utspädning
Under förutsättning att föreliggande nyemission fulltecknas, kommer de nyemitterade B-aktierna att utgöra 50 procent
av samtliga utestående aktier i Bolaget. En aktieägare som väljer att inte delta i denna nyemission kommer således att se
sitt ägande i Bolaget spädas ut i motsvarande grad.

Inbjudan
Härmed inbjuds ni, i enlighet med villkoren i detta Informationsmemorandum, att teckna B-aktier i Leksands IF
Ishockey AB (publ) till en kurs av 20 kronor per B-aktie. Vid fulltecknad emission kommer aktiekapitalet att öka med
937 800 kronor, från 937 800 kronor till 1 875 600 kronor, och antalet aktier kommer att öka med 937 800 aktier från
937 800 aktier till 1 875 600 aktier.
Leksand den 6 november 2013
Styrelsen
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BAKGRUND OCH MOTIV
Leksands IF bildades som förening 1919 med verksamhet inom olika idrotter. Ishockeysektionen etablerades 1937 och
det är tack vare ishockeyn Leksands IF med åren kommit att bli en av Sveriges populäraste idrottsföreningar med idag
nära 10 000 medlemmar. Hockeylaget har genom åren nått betydande framgångar med exempelvis SM-guld säsongerna
1968/69, 1972/73, 1973/74 och 1974/75. Sedan Leksand säsongen 2000/01 inte lyckades spela kvar i Elitserien har
emellertid de sportsliga resultaten varierat. Under några av de följande säsongerna spelade Leksand återigen i Elitserien,
men sedan säsongen 2006/07 spelar Leksand i HockeyAllsvenskan. Under denna och påföljande säsonger gjordes
betydande satsningar, såsom kostsamma satsningar på dyra spelare, för att återta en plats i Elitserien. Då dessa satsningar
inte ledde till Elitseriespel, och de intäkter som är förknippade därmed, kom föreningens ﬁnansiella ställning att
successivt försvagas betydligt.
Sedan verksamhetsåret 2010 har Leksands IF Ishockey haft många utmaningar och vidtagit ett flertal åtgärder
med inriktning på att skapa fokus på ishockey och att etablera en ekonomi i balans.
I juli 2011 togs ytterligare ett steg genom bolagisering av elithockeyverksamheten för att långsiktigt möjliggöra
ﬁnansiering och fortsatt utveckling av en elitishockeyverksamhet i Leksand.
Trots alla dessa åtgärder var Bolaget tvingat att vidta åtgärder under 2012/2013 som ledde fram till en
rekonstruktion vilken vunnit laga kraft.
Kostnaderna för spelartruppen har anpassats till verksamhetens omfattning i övrigt och styrelsen bedömer att Leksands
IF Ishockeys ekonomi nu är i balans vad avser förhållandet mellan prognostiserade intäkter och kostnader för perioden
fram till 2014/15 och att beﬁntligt rörelsekapital är tillräckligt för att fortsätta den långsiktiga utvecklingen i enlighet med
Bolagets vision.
Förestående nyemission skall skapa handlingsutrymme genom att etablera en likviditetsbuﬀert och en stärkt ﬁnansiell
ställning.
Av emissionslikviden avses cirka 5 miljoner kronor användas för återbetalning av långfristiga skulder. Del av
emissionslikviden avses vidare användas till att stärka rörelsekapitalet för att hantera de betydande säsongsvariationerna i
likviditetsbehov som är förknippade med ishockeyverksamhet. Nyemissionen syftar således i denna del till att ge Bolaget
ökad ﬁnansiell ﬂexibilitet och stabilitet i den löpande verksamheten. Härutöver avses del av emissionslikviden användas
för ytterligare investeringar i Tegera Arena för att öka dess attraktionskraft som evenemangsarena.
Styrelsen bedömer sammanfattningsvis att Nyemissionen ger Leksands IF Ishockey den ﬁnansiella styrka som fordras för
att långsiktigt kunna driva en konkurrenskraftig elitishockeyverksamhet i Leksand.
I övrigt hänvisas till redogörelsen i detta Memorandum, vilket har upprättats av styrelsen för Leksands IF Ishockey med
anledning av förestående nyemission. Styrelsen för Leksands IF Hockey är ansvarig för innehållet i detta Memorandum.
Styrelsen för Leksands IF Ishockey försäkrar härmed att den vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att
uppgifterna i Memorandumet, såvitt styrelsen känner till, överensstämmer med de faktiska förhållandena och att ingenting
utelämnats som skulle kunna påverka dess innebörd.

Leksand den 6 november 2013
Styrelsen
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VILLKOR OCH ANVISNINGAR

Företrädesrätt till teckning
Den som på avstämningsdagen den 13 november 2013 är
aktieägare i Leksands Ishockey AB (publ) äger
företrädesrätt att teckna aktier i nyemissionen i relation
till tidigare innehav. Aktieägare i Leksand kommer att
erhålla en (1) teckningsrätt för varje innehavd aktie,
oavsett serie, i Leksand. Varje teckningsrätt berättigar
innehavaren att teckna en (1) ny aktie av serie B.
Teckningskurs
Teckningskursen är 20 kronor per ny aktie av
serie B. Courtage utgår ej.
Avstämningsdag
Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB (nedan
"Euroclear" för fastställande av vilka som äger rätt att
erhålla teckningsrätter i nyemissionen är den 13
november 2013.
Teckningstid
Teckning av de nya aktierna skall ske under tiden från
och med den 18 november 2013 till och med den 6
december 2013. Styrelsen i Leksand har rätt att förlänga
teckningstiden samt tiden för betalning. Efter
teckningstidens utgång blir outnyttjade teckningsrätter
ogiltiga och förlorar därefter sitt värde. Outnyttjade
teckningsrätter bokas bort från respektive aktieägares VPkonto utan särskild avisering från Euroclear. Anmälan
om deltagande i nyemissionen är oåterkallelig och
tecknaren kan inte återta eller modifiera en anmälan om
teckning av aktier.
Handel med teckningsrätter
Ingen handel med teckningsrätter kommer att
organiseras. Erhållna teckningsrätter måste användas för
teckning senast den 6 december 2013 för att inte förfalla
värdelösa.
Emissionsredovisning och anmälningssedlar
Direktregistrerade aktieägare
De aktieägare eller företrädare för aktieägare som på
avstämningsdagen den 13 november 2013 är registrerade
i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken,
erhåller
förtryckt
emissionsredovisning
med
vidhängande inbetalningsavi, särskild anmälningssedel,
Informationsfolder, samt anmälningssedel för teckning
utan företrädesrätt. Information kommer att finnas
tillgängligt på Bolagets hemsida www.leksandsif.se samt
Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se för
nedladdning. Den som är upptagen i den i anslutning till
aktieboken särskilt förda förteckning över panthavare
med flera, erhåller inte någon information utan
underrättas separat. VP-avi som redovisar registreringen
av teckningsrätter på aktieägares VP-konto utsändes ej.
Förvaltarregistrerade aktieägare
Aktieägare vars innehav av aktier i Leksand är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare
erhåller ingen emissionsredovisning eller information.
Teckning och betalning skall istället ske i enlighet med
anvisningar från respektive förvaltare.
Aktieägare bosatta i vissa obehöriga jurisdiktioner
Tilldelning av teckningsrätter och utgivande av nya aktier
vid utnyttjande av teckningsrätter till personer som är
bosatta i andra länder än Sverige kan påverkas av
värdepapperslagstiftningar i sådana länder.

Med anledning härav kommer, med vissa undantag,
aktieägare som har sina aktier i Leksand
direktregistrerade på VP-konton med registrerade
adresser i USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Hong
Kong, Sydafrika eller Kanada inte att erhålla detta
informationsmemorandum.
De kommer inte heller att erhålla några teckningsrätter på
sina respektive VP-konton.
Teckning med stöd av företrädesrätt
Direktregistrerade aktieägare bosatta i Sverige
Teckning med stöd av teckningssrätter skall ske genom
samtidig kontant betalning senast den 6 december 2013.
Teckning genom betalning skall göras antingen med den
förtryckta
inbetalningsavi
som
bifogas
emissionsredovisningen, eller med den inbetalningsavi
som är fogad till den särskilda anmälningssedeln enligt
följande två alternativ:
1) Emissionsredovisning - förtryckt inbetalningsavi
I det fall samtliga på avstämningsdagen erhållna
teckningsrätter utnyttjas för teckning skall endast den
förtryckta inbetalningsavin användas som underlag för
teckning
genom
kontant
betalning.
Särskild anmälningssedel skall då ej användas.
2) Särskild anmälningssedel
I det fall ett annat antal teckningsrätter än vad som
framgår av den förtryckta emissionsredovisningen
utnyttjas för teckning, t ex genom att teckningsrätter
förvärvas
eller
avyttras,
skall
den
särskilda
anmälningssedeln användas som underlag för teckning
genom kontant betalning. Aktieägaren skall på
anmälningssedeln uppge det antal teckningsrätter som
utnyttjas, antal aktier som denne tecknar sig för samt
belopp att betala. Om betalning sker på annat sätt än med
den vidhängande inbetalningsavin skall VP-konto anges
som referens. Ofullständig eller felaktigt ifylld
anmälningssedel kan komma att lämnas utan avseende.
Särskild anmälningssedel kan erhållas från Aqurat
Fondkommission på nedanstående telefonnummer. Ifylld
anmälningssedel skall i samband med betalning skickas
eller faxas enligt nedan och vara Aqurat Fondkommission
tillhanda senast klockan 15.00 den 6 december 2013.
Aqurat Fondkommission AB
Ärende: Leksand
Box 7461
103 92 Stockholm
Fax: 08-684 05 801
Tfn: 08-684 05 800
Email: info@aqurat.se (inskannad anmälningssedel)
Direktregistrerade aktieägare som inte är bosatta i
Sverige
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej
aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Nya
Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller Kanada) och vilka
äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan
vända sig till Aqurat Fondkommission på telefon enligt
ovan för information om teckning och betalning.
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Förvaltarregistrerade aktieägare
För aktieägare vars innehav av aktier i Leksand är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare
gäller att teckning av och betalning för aktier skall
ske genom respektive förvaltare och i enlighet med
dennes anvisningar.
Teckning utan företrädesrätt
För det fall inte samtliga nya aktier tecknats med
stöd av teckningsrätter skall styrelsen bestämma att
tilldelning av aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter skall äga rum inom ramen för
emissionens högsta belopp, varvid styrelsen skall tilldela
aktier i första hand till de som också tecknat aktier med
stöd av teckningsrätter, och, vid överteckning, pro rata i
förhållande till deras teckning med stöd av teckningsrätter, och i andra hand till de som tecknat aktier
utan stöd av teckningsrätter och, om full tilldelning inte
kan ske, pro rata i förhållande till deras teckning och,
i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
Anmälan om att teckna aktier utan företrädesrätt skall
göras på anmälningssedeln ”Teckning utan stöd av
teckningsrätter” som finns att ladda ner från
www.aqurat.se. Anmälningssedeln skall vara Aqurat
Fondkommission AB tillhanda senast kl. 15:00 den
6 december 2013. Anmälan är bindande. För
aktieägare vars innehav av aktier i Leksand är
förvaltarregistrerade hos bank eller annan förvaltare
gäller att teckning av oc Ā etalning Ā fr Ā aktier som
tecknas utan freträdesrätt Āskall ske genom resektive Ā
förvaltare och i enlighet med dennes anvisningar.
Tilldelning vid teckning utan företrädesrätt
Besked om eventuell tilldelning av aktier, tecknade utan
företrädesrätt, lämnas genom översändande av
tilldelningsbesked i form av en avräkningsnota. Likvid
skall erläggas till bankgiro enligt instruktion på
avräkningsnotan. Notera att det ej finns någon
möjlighet att dra beloppet från angivet VP-konto
eller depå. Erläggs inte likvid i rätt tid kan aktierna kom
ma att överlåtas till annan. Skulle försäljningspriset
vid sådan överlåtelse komma att understiga priset
enligt Erbjudandet, kan den som ursprungligen
erhållit tilldelning av dessa aktier komma att få
svara för hela eller delar av mellanskillnaden. Något
meddelande lämnas inte till den som inte erhållit
tilldelning. Aktieägare vars innehav av aktier i
Leksand är förvaltarregistrerade hos bank eller
annan förvaltare erhåller information om tilldelning
från respektive förvaltare.
Aktieägare bosatta i utlandet
Aktieägare bosatta utanför Sverige (avser dock ej
aktieägare bosatta i USA, Australien, Japan, Nya
Zeeland, Hong Kong, Sydafrika eller Kanada) och vilka
äger rätt att teckna aktier i nyemissionen, kan vända sig
till Aqurat Fondkommission på telefon enligt ovan för
information om teckning och betalning.
Betalda och tecknade aktier ("BTA")
Teckning genom betalning registreras hos Euroclear så
snart detta kan ske, vilket normalt innebär några
bankdagar efter betalning. Därefter erhåller tecknaren
en VP-avi med bekräftelse på att inbokning av betalda
tecknade aktier (BTA) skett på tecknarens VP-konto.
Tecknade aktier är bokförda som BTA på VP-kontot
tills nyemissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.
Enligt aktiebolagslagen får under vissa förutsättningar

del av emissionen registreras vid Bolagsverket. Om denna
möjlighet till delregistrering utnyttjas i föreliggande
Företrädesemission, kommer flera serier av BTA att utfärdas
varvid den första serien benämns ”BTA 1” i Euroclear. BTA1
kommer att omvandlas till aktier så snart en första eventuell
delregistrering skett. En andra serie av BTA ("BTA 2")
mer att utfärdas för teckning vilken skett vid sådan tidpunkt
att tecknade aktier inte kunnat inkluderas i den första
delregistreringen och omvandlas till aktier så snart
emissionen slutgiltigt registrerats vilket beräknas ske i vecka
52, 2013.
Handel i BTA
Ingen handel med betalda tecknade aktier (BTA)
kommer att organiseras
Omvandling av BTA till aktier
Så
snart
emissionen
registrerats
hos
Bolagsverket omvandlas BTA till aktier. Det skickas inte ut någon
särskild avisering från Euroclear avseende detta.
Offentliggörande av utfallet i emissionen
Snarast möjligt efter att teckningstiden avslutats
kommer Leksands IF Ishockey AB (publ) att offentliggöra
utfallet av emissionen. Offentliggörande kommer att
ske genom meddelande på Bolagets hemsida.
Tillämplig lagstiftning
Aktierna ges ut under aktieolagslagen Ā (2005:551) oc Ā
regleras av svensk rätt.
Rätt till utdelning
De erbjudna aktierna medför rätt till andel i Leksand vinst
första gången på den avstämningsdag för utdelning som
infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos
Bolagsverket. Utbetalning av eventuell utdelning ombesörjs
av Euroclear eller, för förvaltarregistrerade innehav, i
enlighet med respektive förvaltares rutiner. Rätt till
utdelning tillfaller den som vid av bolagsstämman fastställd
avstämningsdag var registrerad som ägare i den av
Euroclear förda aktieboken. Om aktieägare inte kan nås
genom Euroclear kvarstår aktieägarens fordran på Leksand
avseende utdelningsbelopp och begränsas endast genom
regler om preskription. Vid preskription tillfaller
utdelningsbeloppet Leksand. Det föreligger inte några
restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för
aktieägare utanför Sverige.
Aktiebok
Bolagets aktiebok med uppgift om aktieägare hanteras av
Euroclear med adress Euroclear Sweden AB, Box 191,
SE-101 23 STOCKHOLM, Sverige.
Aktieägares rättigheter
Aktieägares rättigheter avseende vinstutdelning, rösträtt,
företrädesrätt vid nyteckning av aktie med mera styrs dels av
Bolagets bolagsordning som finns tillgänglig via Leksands
hemsida, dels av aktiebolagslagen (2005:551).
Förlängning
Styrelsen i Leksands IF Ishockey AB (publ) förbehåller sig
rätten att förlänga teckningstiden samt tiden för betalning i
Erbjudandet. Detta skall ske senast den sista dagen i
teckningsperioden och meddelas genom Bolagets gängse
informationskanaler.
Handel i aktien
Ingen handel i Bolagets aktier organiseras för närvarande.
Efter genomförd emission kommer handel i B-aktien att
organiseras senast under kvartal 1, 2014, på en inofficiell
handelsplats
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VERKSAMHETSBESKRIVNING
Inledning
Leksands IF Ishockey är verksamt inom svensk elitishockey.
Bolagets intäkter genereras huvudsakligen genom sportslig
verksamhet med anknytning till A-laget för herrar som
inför säsongen 2013/2014 har avancerat till den högsta
serien, SHL. Därutöver bedriver Bolaget också
elitverksamhet inom damishockey samt juniorishockey.
Damelitlaget spelar för närvarande i Sveriges högsta serie
för damer, Riksserien. Såväl Leksands IF Ishockeys J20som J18-lag spelar i den för respektive lag högsta serien i
Sverige, J20 SuperElit respektive J18 Allsvenskan.
Leksands IF Ishockey är en av de svenska ishockeyklubbar
som sedan länge haft de ﬂesta och mest trogna
supportrarna över hela landet. Under matcherna i
HockeyAllsvenskan 2012/13 hade herrlaget i genomsnitt
5 000 åskådare under grundserien och 7 400 åskådare i
kvalserien. Leksands IF Ishockey har för närvarande nära
10 000 medlemmar.
Historik
Leksands Idrottsförening bildades den 13 augusti 1919 med
inriktning på längdskidverksamhet samt med avsikt att
starta ett bandylag. Under 1920 infördes en fotbollssektion
och föreningen fastslog sin målsättning att verka för ”all
sann idrotts utbredande”. Följande år bildades således ett
ﬂertal undersektioner till Leksands IF med idrottsutövande
inom bland annat boxning, friidrott, gymnastik, skridsko
och simning.
De inledande ishockeyåren
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Under 1937 bildades en sektion inom Leksands IF med
inriktning på ishockey, vilken sedermera kommit att
utvecklas till Leksands IF Ishockey. Ishockeylagets första
match avgjordes mot Mora IK söndagen den 16 januari
1938 och slutade med seger för Leksands IF med 11-0.
1940- och 50-talet
Den 22 februari 1948 vann Leksands IF med 4-0 mot
Karlbergs IK på Kristinebergs IP i västra Stockholm.
Matchen som spelades var i Kvalserien till Elitserien och
Leksands IF kvaliﬁcerade sig genom segern för sin första
säsong i den högsta serien för ishockey i Sverige.
Den första säsongen, 1948/49, blev dock ingen
framgångssaga utan Leksands IF åkte ur högsta serien direkt.
Säsongen 1951/52, med Åke Lassas som spelande tränare,
var Leksands IF tillbaka i den högsta serien. Slutresultatet
blev en sjätteplats i serien men startskottet för en lång
period i Sveriges högsta ishockeydivision. Leksands IF
skulle komma att hålla sig kvar i den högsta divisionen fram
till säsongen 2000/01.
Under 1956 invigdes den konstfrusna isbana som skulle
komma att bli Leksands IF:s hemmaplan. 1960- och 70-talet
Från slutet av 1960-talet och genom 1970-talet hade
Leksands IF sin absoluta storhetstid. Leksands IF vann sitt
första SM-guld 1969 och vann därefter inte mindre än
ytterligare tre SM-guld under de följande fem säsongerna.
Ishockeyklubben gick från att ha varit populär och omtyckt
till att bli än mer omtyckt och populär över hela Sverige.
Tränare för det framgångsrika laget som vann Leksands IF:s
första SM-guld var Rune Mases. Han ledde under sina elva
år som tränare för Leksands IF laget till tio SM-slutspel,
med klubbens första SM-guld under 1969 som den absoluta
höjdpunkten. Främsta konkurrent under tidsperioden var
Brynäs IF, som tillsammans med Leksands IF var de absoluta
dominanterna inom ishockeyn.

Milstolpar
1919

Leksands Idrottsförening bildas

1937

Leksands IF:s ishockeysektion startas

1938

Första ishockeymatchen spelas mot
Mora IK

1948

Leksands IF går upp i högsta serien för första
gången

1951

Leksands IF går upp i högsta divisionen igen,
laget spelade därefter i högsta divisionen
fram till säsongen 2000/01

1956

Leksands IF börjar spela ishockey på
konstfrusen rink

1965

Leksands Isstadion står färdig

1969

Leksands IF blir Svenska Mästare i ishockey
för första gången

1973

Svenska Mästare för andra gången

1974

Svenska Mästare för tredje gången

1975

Svenska Mästare för fjärde gången

1989

Leksands IF:s senaste SM-ﬁnal

2005

Leksands IF:s nya arena, Ejendals Arena, står
färdig i oktober

2006

Publikrekord Ejendals Arena, 8 017 personer
mot Mora IK

2006

Leksands IF spelar sin senaste säsong i Elitserien

2010

Leksands IF Svenska Mästare efter vinst av
J20 SuperElit

2011

Publikrekord Villa Långbers Arena
(utomhus), 17 319 mot Mora IK

2011

Leksands IF bolagiserar elitishockeyverksamheten

2012

Inleder ekonomisk rekonstruktion

2013

Leksands IF vinner kvalserien och
avancerar till SHL

1980- och 90-talet

2000-talet

1980-talet inleddes på ett bra sätt då Leksands IF under
säsongen 1979/80 vann grundserien i Elitserien. Vinsten i
grundserien kunde dock inte förvaltas då laget föll mot
Brynäs IF i semiﬁnalen med 2-0 i matcher.

Leksands IF inledde första säsongen på 2000-talet med att
åka ur Elitserien och under nästkommande säsong,
2000/01, gjorde klubben en nysatsning för att ta sig
tillbaka. Satsningen lyckades och klubben spelade i
Elitserien under säsongerna 2002/03 och 2003/04 för att
därefter återigen degraderas. Leksands IF lyckades ta sig
upp för spel i Elitserien ytterligare en gång under
årtiondet, säsongen 2005/06, men degraderas denna
första säsong. De resterande säsongerna har Leksands IF
spelat i HockeyAllsvenskan och samtliga fem säsonger i
rad fram till och med säsongen 2009/10 lyckats med
bedriften att ta sig till Kvalserien till Elitserien. Lyckan i
Kvalserien till Elitserien har däremot varit begränsad,
resulterande i att Leksands IF inget av åren klarat att
kvaliﬁcera sig för spel i Elitserien.

Säsongen 1988/89 spelade Leksands IF sin senaste SMﬁnal. Efter att ha vunnit grundserien föll laget med 3-1 i
matcher mot Djurgårdens IF i SM-ﬁnalen.
Under draften till National Hockey League blev Stefan
Bergqvist 1993 den första spelaren från Leksands IF att bli
vald i första rundan. Han draftades av Pittsburgh Penguins
som spelare 26 i ordningen.
1990-talet var också storhetstiden för Leksands mest
kända spelare genom tiderna Jonas Bergqvist. Jonas
Bergqvists tröja nummer 18 är ett av de nummer som
numera hänger i taket på Tegera Arena. Jonas Bergqvist är
den spelare som gjort näst flest landskamper med Tre
Kronor genom tiderna, 272 matcher.
1994 hade Leksands IF sju spelare med i OS i
Lillehammer, fem i Tre Kronors guldlag, en i Kanadas
silverlag samt en spelare i USA. Leksandsbackarna Tomas
Jonsson och Magnus ”Sigge” Svensson stod för Tre
Kronors båda mål under ordinarie tid i ﬁnalen mot
Kanada och efter OS döptes Leksand till ”Guldbyn” av
kvällspressen.

Under säsongen 2005/06 invigdes Leksands IF:s nya
hemma arena, Tegera Arena (tidigare Ejendals Arena).
Säsongerna 2010/11 t.o.m 2012/13 spelade Leksands IF:s
herrlag i Hockeyallsvenskan, damlaget i Riksserien och
de båda juniorlagen, J20 och J18, i respektive högsta
division i Sverige. Leksands herrar placerade sig under
säsongerna mellan 4,e och 1,a plats i Hockeyallsvenskan
och kvalade in till SHL säsongen 2013/2014.

Under mitten av 90-talet hade Leksands IF en mycket
stark spelartrupp, kryddad med ett antal återvändande
proﬀs från NHL. Laget vann Elitserien säsongerna 1993/94
och 1996/97, men lyckades inte nå längre än semiﬁnal i
SM-slutspelet.
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Vision, strategi och målsättningar
Vår vision är att ta SM-Guld senast 2019, året då Leksands
IF fyller 100 år. Vi ska vara en av de ledande och mest
framtonande klubbarna inom Svensk Ishockey, och SHL.
Vår verksamhet ska byggas på en ekonomi i balans och en
uttalad värdegrund baserad på öppenhet – tydlighet –
engagemang och utveckling. Vi tillvaratar och utvecklar den
kraft som finns bland våra spelande ungdomar och juniorer
och tillsammans skapar vi Sveriges bästa plantskola.
Mission
Vi erbjuder ishockeyunderhållning på elitnivå. Vi utvecklar
vårt arenakoncept kontinuerligt, och skapar förutsättningar
för andra events inom såväl sport som kultur.
Mål
Leksands IF och dess bolag skall inom alla
verksamhetsområden jobba målmedvetet där en tydlig
agenda är upprättad och förankrad hos alla medarbetare.

°

En bred ungdomsverksamhet som vilar på vår uttalade
värdegrund.

°

Sveriges bästa "plantskola", med tillhörande hockeygymnasium,
för juniorer, Herr och Dam.

° Bygga elitverksamheten långsiktigt med bas från de egna leden.
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°

En ekonomi i balans med ett starkt eget kapital samt god
likviditet som över tid borgar för verksamhetens trygghet och
stabilitet.

°

Nöjda medarbetare som ges individuell utveckling samt jobba i
en utmanande och kreativ miljö.

°

Nöjda affärspartners som upplever en Win Win situation, där
man bygger relationer och skapar affärer, genom varumärket
Leksands IF.

°

Ta vårt ansvar som samhällsbyggare och delta i aktiviteter som
bidrar till att stärka kommunen / regionens attraktionskraft
som säte för arbete, utbildning och boende.

° Aktivt medverka till förbättring av såväl arbetsmiljö som
miljö

yttre

Sportsliga mål
Leksands IF Ishockeys mål är att spela i Sveriges högsta
serie för både herrar och damer. Vår strävan och målbild är
att vinna SM-guld för både herrar och damer. Våra J20och J18-lag ska vara bland de 4 bästa lagen i Sverige inom
respektive åldersgrupp samt utveckla framgångsrika spelare
med elitkarriärer.
Leksands IF Ishockey ska ha en blå-vit tråd genom ishockey
verksamheten med ett spelsätt som kännetecknar samtliga
Leksands lag från ungdom till elit. Bolagets lag ska träna så
att det spelsätt som kännetecknar Leksands IF Ishockey kan
upp rätthållas. Spelare ska utvecklas och rekryteras
utefter det spelsätt som kännetecknar Leksands IF
Ishockey.
Vår Strategi
Leksands IF Ishockey behöver i dagsläget säkerställa för
Bolaget en stark finansiell grund för framtiden. Syftet med
Nyemissionen är att skapa en bättre stabilitet så att man
kan fokusera mer på utveckling av både den komersiella
och sportsliga verksamheten. Sedan ett par år tillbaka har
Bolaget ökat sitt fokus på långsiktighet genom en större
integrering av den nya värdegrunden.
Viktiga hörnstenar framgent är att ha en ekonomi i balans.
Vi fokuserar på egenutvecklade talanger och kompletterar
endast med nyckelförvärv som är ekonomiskt försvarbara.
Kortsiktiga lösningar i form av dyra värvningar i syfte att
försöka förbättra ett prekärt tabelläge eller nå tillfälliga
idrottsliga framgångar är helt uteslutna. Spel i SHL för
herrar ska således säkerställas genom att Bolaget verkar
från en stabil plattform där Bolagets värderingar utgör
grund för en kontinuitet och sund ekonomi i verksamheten
och därigenom idrottsliga framgångar.

Under det senaste året har kostnadsbesparingar genomförts
inom såväl aﬀärs- som sportorganisationerna. Kostnaderna
för elittrupperna är idag i balans med förväntade driftsintäkter. Bolagets strategiska plan framåt innefattar att
bibehålla en sund kostnadsnivå som över åren ska matchas
av intäkter från basverksamheten. I så stor utsträckning som
möjligt ska spelare och ledare utbildas internt inom
Leksands IF Ishockey och Leksands IF för att skapa
förutsättningar för att en större andel av dam- och
herrlagen har möjlighet att rekryteras från egna led.
Investeringar i junior- och utvecklingsverksamheten
tillsammans med en allmänt eﬀektiviserad verksamhet
inom
Bolaget
och
investeringar
i
utvecklade
matcharrangemang utgör de viktigaste byggstenarna för
Bolagets framtida verksamhet.
Affärsmodell
Leksands IF Ishockeys aﬀärsmodell består av ett antal olika
bygg-stenar och verksamheter. Basverksamheten utgörs av
sport- och affärsorganisationen.

Sportorganisationen består av elitlagen i form av herrarnas
A-lag, som spelar i SHL, damernas A-lag, som spelar i
Riksserien, samt J20- och J18-lagen vilka spelar i respektive
högsta juniorserie. Aﬀärsorganisationen, genom ekonomi-,
marknads-,
och
fastighetsfunktionerna
stödjer
sportorganisationen genom att ansvara för marknad,
försäljning, arrangemang, säkerhet, ekonomi, ﬁnans och
allmän administration.
Sportorganisationen svarar för huvuddelen av Bolagets
kostnader genom löner och utvecklingskostnader för de i
elit- och juniorlagen kontrakterade spelarna. I dagsläget
består Leksands IF Ishockeys största intäktskällor i
försäljning av matchbiljetter, uppdelat på säsongskort och
biljetter till enskilda matcher, samt reklam- och
sponsringsintäkter därtill det som genereras via SHL´s
centrala avtal. Den tredje största intäktskällan är relaterad
till försäljning av souvenirer.
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Anläggningar
Tegera Arena
Tegera Arena ägs och drivs av Leksands IF Fastighets AB ett
helägt dotterbolag till Leksands IF Ishockey. Arenan
invigdes i november 2005, då under namnet Ejendals
Arena, för att under 2010 genomföra ett namnbyte till
Tegera Arena.
Arenan hyser i princip samtliga hemmamatcher för såväl
herrlaget, damlaget samt de båda herrjuniorlagen.
Publikkapaciteten vid en ishockeymatch uppgår till 7 650
personer, fördelade på 6 150 sittplatser och 1 500 ståplatser.
Utöver arrangemang av ishockeymatcher rymmer Tegera
Arena årligen flertalet andra olika kulturella och sportsliga
evenemang. Bland arrangerade evenemang sedan arenans

invigning märks bland annat deltävlingar i Melodifestivalen
under 2006 och 2009, Ladies Night, show av Joe Labero och
ﬂertalet konserter med artister som Björn Skifs och Jerry
Williams.
lRF-hallen
I direkt anslutning till Tegera Arena ligger LRF-hallen. LRFhallen färdigställdes under 2004 och används idag som
träningsanläggning samt för ungdoms- och viss
juniorverksamhet inom Leksands IF. Därutöver används
den i föreningens årligen anordnade ishockeyskola.
Läktarna i LRF-hallen rymmer totalt omkring 350
åskådare.

Tegara Arena

LRF-hallen
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Organisation
Leksands IF Ishockeys organisation är organiserad i en
linjeorganisation.
Verkställande
direktör
Anders
Doverskog organiserar Bolaget inom fem aﬀärsenheter
enligt illustration nedan.
Ekonomi
Aﬀärsområdet leds av ekonomichef Roger Åström och
innefattar totalt 2 heltidstjänster. Funktionen ansvarar för
ekonomistyrning, budgetering, hantering av Bolagets
ekonomiska åtaganden samt allmän administration av
verksamheten.

har sina respektive olika organisationer där herrlagets
ledarstab på tränarsidan representeras av Andreas
Appelgren, Head Coach med 2 assisterande Coacher Sjur
Robert Nilsen (ny från Norges Ishockeyförbund) och Johan
Rosén (ny från LIF J18). Damlagets Head Coach är Christer
Siik, J20-lagets Head Coach är Mikael Karlberg och J18laget tränas av Head Coach Torbjörn Johansson. Per
Bäcklin är sportchef för juniorerna och även ansvarig för
Hockeygymnasiet. Totalt har dam-, J20- och J18-laget
ledarstaber som motsvarar 6 heltidstjänster.

Marknad

Fastighet

Marknad leds av Mikael Norman och är ansvarig för
hantering av all marknadsföring, försäljning, såväl kring
matcher som försäljning av loger och säsongskort samt
arrangemang av Leksands IF Ishockeys hemmamatcher.
Försäljningsorganisationen är den enhet som ansvarar för
Bolagets huvudsakliga intäkter.

Fastighetsorganisationen leds av Per-Olof Andersson och
svarar för driften av verksamheter och arrangemang i och
kring Tegera Arena och LRF-hallen. Däribland märks drift
vid
matcharrangemang,
arenaunderhåll,
ordinarie
verksamheter och andra externa evenemang.
Fastighetsorganisationen är inte intäktsansvarig utan
hanterar endast arrangemang och verksamhet som
försäljningsorganisationen anordnar.

Sport
Sportorganisationen leds sedan 2011 av Tommy Salo.
Sportorganisationen består av och ansvarar för Bolagets
idrottsutövande verksamheter, herrarnas A-lag, damernas
A-lag samt de båda juniorlagen J20 och J18. De olika lagen

Förskola
Förskoleverksamheten bedrivs i egen regi i Tegera Arena och
leds av Christine Fredriksson. Förskoleverksamheten
omfattar för närvarande omkring 26 barn.

Leksands IF Hockey AB (publ)
Ordförande Sven Rosén

VD
Anders Doverskog
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Ekonomi

Marknad

Sport

Fastighet

Förskola

Roger

Mikael

Tommy

Åström

Norman

Salo

Per-Olof
Andersson

Christine
Fredriksson

Spelartrupperna
Herrlaget
Leksands IF Ishockeys A-lag för herrar har inför säsongen
2013/2014 avancerat till den högsta serien, SHL. Head
Coach för laget kommande säsong är Andreas Appelgren,
assisterad av Sjur Robert Nilsen och Johan Rosén. Övriga
tränare till herrlaget är Tommy Fredriksson (fystränare)
och Jonas Levén (målvaktstränare). I övrigt assisteras laget
av, en fysioterapeut Jon Ahlmark, Annelie Birkeholm
(läkare) och Johan Bonde (materialförvaltare).
Herrlaget består inför säsongen 2013/14 av 28 spelare,
fördelade på två målvakter, tio backar och fjorton forwards.
Nya spelare i truppen inför säsongen är Oscar Alsenfelt
(mål), Joel Gistedt (mål), Tom Linder (back), Jens Jakobs
(forward), Mikael Johansson (forward), Matt Fornataro
(forward), Ryan Russell (forward).
Herrlaget tränar under perioden maj till augusti
barmarksträning och under resterande del av säsongen på is
i Tegera Arena. Laget tränar omkring fem till tio pass i
veckan under säsong. Därutöver spelas omkring två till tre
seriematcher per vecka under säsongen som sträcker sig
mellan september och mitten av april.

Namn

Född

Kontraktslängd Moderklubb

1987
1987

2014-04-30
2015-04-30

IK Pantern
Uddevalla HC

1994
1985
1986

2014-04-30
2014-04-30
2014 -04-30

Roma IF
IK Oskarshamn
Malmö IF

Matt Lashoff

1985

2014-04-30

Kitchener Rangers

Johan Svedberg
Patrik Norén
Almen Bibic
Joonas Rönnberg
Kevin Kapstad

1980
1992
1993
1983
1986

2015-04-30
2014-04-30
2015-04-30
2014-04-30
2015-04-30

Heffners/Ortvikens IF
Säters IF
Leksands IF
Kiekko-Vantaa
Massachusetts

1995
1991
1988
1985
1993
1980
1985
1986
1980
1986
1985
1985
1987
1986

2014-04-30
2014-04-30
2015-04-30
2015-04-30
2014-04-30
2015-04-30
2015-04-30
2014-04-30
2015-04-30
2015-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2015-04-30

Arvika
Malungs IF
Munksunds SSK
Modo Hockey
Björbo IF
HC Dobel
Säters IF
Gävle GIK
Borlänge HFl
Gävle GIK
Arvika HC
Calgary
Red Deer, Alberta
Jonstorps IF

Målvakter
Oscar Alsenfelt
Joel Gistedt

Backar
Mattias Nilsson
Tom Linder
Patrik Hersley

Forwards
Jacob de la Rose
Jon Knuts
Tobias Forsberg
Pär Edblom
Fredrik Händemark
Jens Bergenström
Jens Jakobs
Jacob Blomqvist
Gabriel Karlsson
Johan Ryno
Mikael Johansson
Matt Fornataro
Ryan Russell
Fabian Brunnström

Leksands IF Ishockeys herrlag 2013/14
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Damlaget
Leksands IF Ishockeys A-lag för herrar spelar för
närvarande i Leksands IF Ishockeys A-lag för damer spelar
för närvarande i Sveriges högsta division inom ishockey
för damer, Riksserien. Head Coach för laget kommande
säsong är Christer Siik.

Namn

Född Kontraktslängd Moderklubb

Målvakter
Denise Reuterström
Julia Åberg

1994
1995

2015-04-30
2014-04-30

Almtuna
AIK

1988
1989
1992
1993
1993
1994
1995
1996

2016-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2015-04-30

Leksand
Hällefors
Malung
Leksand
Segeltorp
Surahammar
Hällefors
Frölunda

1994
1995
1991
1993
1995
1992
1982
1992
1994
1996
1995
1988

2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30
2014-04-30

Tierp
Karlskoga/Bofors
Leksand
Hällefors
Åmål
Skogsbo
Riga
Leksand
Mariestad
Hisingen
Skåre
Riga

Backar
Amanda Bäckebo
Ebba Andersson
Elin Lundberg
Emma Lind
Petra Eriksson
Sofia Engström
Wilma Ekström
Josefin Söderberg

Forwards
Amanda Lindberg
Caroline Siik
Cecilia Östberg
Felicia Karlsson
Felicia Meyer
Hanna Lindqvist
Iveta Koka
Lina Wester
Linn Peterson
Linnea Odbratt
Madeleine Hall
Ilze Biceuska

Leksands IF Ishockeys damlag 2013/14
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J20- och J18-lagen
Leksands IF Ishockeys J20-lag spelar för närvarande i
Sveriges högsta division för J20-lag, J20 SuperElit. Head
Coach under kommande säsong, 2013/14, är Mikael
Karlberg, assisterad av Gereon Dahlgren och Örjan
Lindmark.
J20-laget består inför säsongen 2013/14 av 22 spelare,
fördelade på två målvakter, åtta backar och tolv
forwards.

Leksands IF Ishockeys J18-lag spelar för närvarande i
Sveriges högsta division för J18-lag, J18 Allsvenskan. Head
Coach för laget under kommande säsong är Torbjörn
Johansson assisterad av Patrik Andersson.
J18-laget består säsongen 2013/14 av 26 spelare, fördelade
på två målvakter, nio backar och femton forwards.

Leksands IF Ishockeys J20-lag 2013/14

Leksands IF Ishockeys J18-lag 2013/14
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J20-truppen
Namn

J18-truppen
Född

Kontraktslängd Moderklubb

Målvakter
Charlie Fredrikson
Henrik Hjerpe

1995
1994

2014-04-30
2014-04-30

HK Kings
Leksands IF

1994
1995
1996
1995
1995
1995
1994

2014-03-31
2014-05-31
2015-05-31
2014-05-31
2014-05-31
2014-05-31
2014-05-31

Töreboda HF
Lysekils HK
Leksands IF
Östervåla
Fagersta
Leksands IF
Säters IF

24

Kontraktslängd Moderklubb

1996
Jocke Blomgren
Robin Christoffersson 1997

2015-05-31
2016-05-31

Leksands IF
Leksands IF

2015-05-31
2016-05-31
2015-05-31
2016-05-31
2016-05-31
2015-05-31
2016-05-31

Täby
Modo Hockey
Västervik
Leksands IF
Leksands IF
Leksands IF
Södertälje SK

Backar
Erik Persson
Filip Hedberg
Josef Sjöblom
Lukas Mååg
Marcus Björk
Marcus Ulf
Victor Bemström

1996
1997
1996
1997
1997
1996
1997

Forwards

Forwards
Oscar Haarahoja
Fabian Ilestedt
Max Wigerskog
Martin Grönberg
Sebastian Fakt
David Suvanto
Tom Mäkitalo
Fredrik Forsberg
Gustav Jobs
Patrik Elfsberg
Thor Immo

Född

Målvakter

Backar
Tobias Ekberg
Lucas Geyzon
Fredrik Eklund
Linus Carlsson
Jesper Mattsson
Carl Carlsson
Simon Erlandsson

Namn

1995
1995
1995
1994
1995
1994
1995
1996
1994
1994
1994

2014-06-30
2014-05-31
2014-05-31
2014-03-31
2014-05-31
2014-03-31
2014-06-30
2014-05-31
2014-03-31
2014-03-31
2014-03-31

Calle Ericson
Guldsmedshyttan SK Eric Winbergh
Sölvesborg
Erik Johansson
Storå
Felix Sundin Hellqvist
Mockfjärd
Gabriel Erkers
Leksands IF
Isac Skedung
Hedemora SK
Jacob Thor
Falu IF
Jesper Thomasson
Leksands IF
Johan Mörnsjö
Tierp
Johannes Matses
Falu IF
Max Rydell
Köping
Oskar Lang
Sebastian Björnstad
Simon Norberg
William Wikman

1996
1997
1997
1996
1996
1997
1996
1997
1997
1996
1997
1996
1997
1996
1997

2015-05-31
2016-05-31
2016-05-31
2015-05-31
2015-05-31
2016-05-31
2015-05-30
2016-05-31
2016-05-31
2015-05-31
2016-05-31
2015-05-31
2015-05-31
2015-05-31
2016-05-31

Täby
Huddinge
Södertälje SK
Leksands IF
Leksands IF
Sala
Grums
Sölvesborg
Färjestads BK
Leksands IF
SDE
Arvika HC
Långshyttan AIK
Hedemora SK
Täby

Verksamhetsområden
Leksands juniortrupp
För att på ett tidigt stadium identiﬁera, utveckla och förädla
unga talanger lägger Leksands IF Ishockey mycket energi
och resurser på sina juniortrupper, J20- och J18-laget.
Totalt innehåller de båda trupperna tillsammans 48 spelare
som är mellan 15 och 19 år gamla. De båda juniorlagen har
varsin ledar- och tränarstab vilka kontinuerligt tränar och
coachar respektive lag med målsättningen att utveckla
spelarna till framtida A-lagsspelare. De båda lagen har varit
framgångsrika under de senaste säsongerna då J20-laget till
exempel vann SM-guld säsongen 2009/ 10. Under årets
säsong, 2012/ 13 kvaliﬁcerade sig både J20- och J18-laget till
SM-slutspel där de båda spelade kvartsfinal.
Övrig ungdomsverksamhet bedrivs i Leksands IF och
samarbetet mellan föreningen och Bolaget regleras enligt
avtal beskrivet i avsnitt Legala frågor och övrig information.
Från juniorspelare till A-lagsspelare
Leksands IF Ishockeys satsning på egen utbildning av
juniorspelare, som tränas och utvecklas i egen regi, och
stöttning av Leksands
IF:s
utbildning
av
ungdomsspelare grundas på målsättningen att alltid ha ett
konkurrenskrafigt alternativ till en extern värvning när
Bolaget ska rekrytera spelare till elitlagen för herrar och
damer.
Målsättningen med det långsiktiga arbetet är att producera
många bra spelare som har möjlighet att konkurrera om en
plats i A-laget.
Damlaget
Leksands IF damlag har i sju år spelat i högsta serien, Riksserien. Förra säsongen nådde Elitlaget, Dam A kvartsfinal
och spelar i Riksserien även 2013/2014, de har 22 spelare i
truppen. Det finns även ett juniorlag - Dam J vilket har en
viktig roll i att förse Dam A med egna spelare för att långsiktigt tillhöra toppen av svensk damhockey. Utöver detta
finns även ett NIU Elithockeygymnasium där de tar in 10
stycken nya spelare varje år med sökande från hela landet.
StarShop
Försäljning av olika typer av souvenirer med anknytning
till Leksands IF Ishockey och Leksands IF i allmänhet och
herrarnas A-lag i synnerhet är en viktig intäktskälla för
Bolaget. Leksands IF Ishockeys souvenirprodukter säljs
genom två olika försäljningskanaler. Under namnet StarShop bedrivs två stycken fysiska butiker, en i direkt
anslutning till Tegera Arena och en i centrala Leksand.
Utöver de fysiska butikerna bedriver Leksands IF
Ishockey också försäljning genom en webbshop .
Matcher
Intäkter från herrlagets hemmamatcher är en betydande
intäktskälla för Leksands IF Ishockey. Intäkter från
biljettförsäljningen erhålls dels i förskott, i form av
årskortsförsäljning, dels i samband med herrlagets matcher
fortlöpande under säsongen. Under säsongen 2012/13
såldes totalt omkring ca 3 000 årskort till herrlagets
hemmamatcher i HockeyAllsvenskan. Inför säsongen
2013/14 har per den 31 juli cirka 3 700 årskort sålts. Trots
att de sportsliga framgångarna för herrlaget uteblev för
säsongen 2012/13 uppvisade herrlaget en mycket stark
genomsnittlig publiksiﬀra om 5
000 på herrlagets
hemmamatcher. Den genomsnittliga publiksiﬀran var
bland de högsta i HockeyAllsvenskan 2012/13.

Utöver intäkter från biljettförsäljning säljer Bolaget också
souvenirer, programblad, matchspeciﬁka reklammöjligheter
i form av matchvärdskap, annonser eller liknande, lotter
samt kioskprodukter i samband med herrlagets
hemmamatcher.
Sponsorer och samarbetspartners
Leksands IF Ishockey har ett starkt varumärke med en stark
historia genom Leksands IF och ambitionen att behålla
denna ställning också framgent. Leksands IF:s historia och
varumärke har bidragit till att klubben varit framgångsrik i
arbetet med att attrahera, behålla och utveckla relationen
med sponsorer och samarbetspartners. Bolaget för
fortlöpande
en
dialog
med
sponsorer
och
samarbetspartners för att utveckla och hantera respektive
företags önskemål och sponsorskap.
Leksands IF Ishockey erbjuder möjlighet att bli
företagspartner från Stjärn- till bronsnivå, Nätverket
Leksands IF samt LIF Partner.
Inom kategorin Stjärnlaget ryms för närvarande 7
samarbetspartners,
Clas
Ohlson,
Ejendals,
Leksandsbröd, Leksands Sparbank, Mockfjärdsfönster, Nils
Skoglund samt Reebock, samtliga var samarbetspartners
även under säsongen 2012/13. Nätverket Leksands IF
rymmer för närvarande omkring 250 stycken
samarbetspartners.
Loger i tegera Arena
Tegera Arena innehåller 37 loger. Av logerna har 34 plats
för vardera upp till 14 personer. Logerna kan nyttjas såväl
vid hemmamatcher som för sammanträden och konferenser
under dagtid. Leksands IF Ishockey säljer tillgång till
logerna på årssbasis till såväl företag som privatpersoner.
Därutöver ﬁnns två stycken större loger som säljs per match,
en bastuloge och en matchloge. Ytterligare en loge med plats
för upp till 30 personer säljs på årsbasis.
Förskoleverksamhet
I Tegera Arena ﬁnns betydande ytor som är oanvända, framförallt under dagtid. Sedan 2008 bedrivs i delar av lokalerna,
en
förskoleverksamhet
under
dagtid.
Verksamheten omfattar omkring 26 barn och bidrar till
Bolagets intäkter.
TV-intäkter
Under de gångna säsongerna i HockeyAllsvenskan har
Leksands IF Ishockey omfattats av ett TV-avtal vilket
förhandlas centralt av HockeyAllsvenskan. Klubbarna
som spelar i HockeyAllsvenskan erhåller en fast
ersättning, som är lika för samtliga deltagande lag. För
den kommande säsongen får man ta del av det avtal som
gäller för SHL vilket innebär en kraftig resursförstärkning.
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Marknadsbeskrivning
Ishockey är en av Sveriges nationalsporter med drygt 80 000
ishockeyspelare. Uppgifterna i detta avsnitt kommer, om
inte annat anges, från SIF, Svenska Hockeyligan (SHL) eller
IIHF.

Svensk ishockey i korthet

Ishockeyorganisationer

Nationellt förbund: Svenska Ishockeyförbundet

Ishockey har under de senaste åren utvecklats till att bli en
allt mer internationell angelägenhet. Redan 1908 grundades
emellertid IIHF med syfte att samordna bland annat
internationella turneringar och regelverk. Utöver att
arrangera
internationella
turneringar
såsom
världsmästerskap verkar IIHF också som en plattform och
gemensam ambassadör för ishockey i allmänhet och de
respektive nationella förbunden i synnerhet gentemot
tredje part, till exempel media.

Distriktsförbund: 22

Trots sin internationella befogenhet har IIHF historiskt haft
mindre inﬂytande i Nordamerika, där National Hockey
League (NHL) istället dominerat.

Ishallar: 327

Sveriges nationella förbund inom ishockey heter Svenska
Ishockeyförbundet. SIF bildades 1922 och har sedan dess
varit medlem i RF och IIHF. SIF är en sammanslutning av
svenska idrottsklubbar med ishockey på programmet och
verkar, likt IIHF gör i en global kontext, som gemensam
talesperson för ishockey i Sverige samt anordnar inhemska
turneringar och är ansvariga för det nationella regelverket.
I Sverige ﬁnns ytterligare intresseorganisationer inom
ishockey, däribland SHL. SHL drivs som en
intresseorganisation för de klubbar som har lag i SHL. De är
företrädare för klubbarna och ska tillvarata gemensamma
sportsliga och kommersiella intressen. På det sportsliga
planet innebär det att SHL ska verka för en långsiktigt stark
svensk elitishockey, bestående av elitserie i form av SHL,
landslag, övriga förbundsserier och elitjuniorverksamhet.
Kommersiellt organiserar SHL bland annat radio- och TVrättigheter samt ett antal för klubbarna gemensamma
huvudsponsorskap.

Ishockeyföreningar: 598
Antal lag totalt: 2 406
Antal spelare: cirka 81 000
Licensierade spelare: 61 538, fördelade enligt 3 480
veteraner, 12 052 seniorer, 40 547 juniorer och 3
425 damer
Isbanor: 136
Landslag: Tre kronor (herrar), Damkronorna
(damer), Juniorkronorna (Team 20 och Team 19),
Småkronorna (Team 18, Team 17 och Team 16)
Landslagsmeriter herrar: OS-guld 2006 och 1994;
VM-guld 2013, 2006, 1998, 1992, 1991, 1987, 1962,
1957, 1953 Landslagsmeriter damer: EM-guld 1996
Landslagsmeriter herrjuniorer: JVM-guld 2012,
1981; JEM-guld 1998, 1994, 1993, 1990, 1987,
1985, 1982, 1977, 1974, 1972
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Seriespel för herrar, damer och juniorer
SIF arrangerar seriesystemet på elitnivå för herrar, damer
och juniorer i Sverige.
För herrar består seriesystemet på elitnivå av SHL, som är
den högsta serien, HockeyAllsvenskan, som är den näst
högsta serien och därpå följande Division 1, vilken är
uppdelad geograﬁskt i sex olika serier.
SHL har 12 deltagande lag, vilka möter varandra fem
gånger. Således spelar varje lag totalt 55 matcher, varav
27 eller 28 på hemmaplan. De sex först placerade går
vidare till slutspel som korar årets Svenska Mästare
genom en utslagsserie som börjar med kvartsﬁnal. Lag 7
-10 gör upp om de två sista kvartsfinalplatserna genom
matchspel i bäst av 3. Kvartsﬁnal, semiﬁnal och ﬁnal
spelas i bäst av sju matcher. SHLs två sist placerade lag
får spela Kvalserien till SHL (se nedan). Lagen som
placerar sig på plats nio respektive tio fortsätter att spela i
SHL följande säsong.
HockeyAllsvenskan består sedan säsongen 2009/10 av 14
deltagande lag som möts två gånger hemma och två
gånger borta på en säsong. Totalt spelar varje deltagande
lag således 26 hemmamatcher. De tre först placerade
lagen kvaliﬁcerar sig direkt för spel i Kvalserien till SHL
(se nedan). Lag placerade på plats fyra till sju spelar en
förkvalserie om en fjärde plats till Kvalserien till SHL (se
nedan). De två sist placerade lagen får kvala mot fyra
framkvalade lag från Division 1 för att spela i
HockeyAllsvenskan kommande säsong.
Kvalserien till SHL avgörs i slutet av respektive säsong
och avgör vilka två lag som ska spela i SHL följande
säsong. Serien består av sex lag, vilka nått serien enligt
beskrivning ovan. Serien består av tio omgångar, där varje
lag spelar fem hemmamatcher, efter vilka de två högst
placerade lagen kvalificerar sig för spel i SHL kommande
säsong. Övriga fyra lag spelar i HockeyAllsvenskan
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efterföljande säsong.
För damer administrerar SIF en serie, Riksserien. Riksserien
består säsongen 2013/14 av åtta lag. De två sist placerade
lagen spelar mot 2 lag, kvaliﬁcerade från spel i Division 1, i
en kvalserie där de 2 första lagen efterföljande år får spela i
Riksserien. De två högst placerade lagen i Riksserien
kvaliﬁcerar sig för SM-semiﬁnal och de lag som placerar sig
på plats tre till och med sex gör upp om de två övriga
semiﬁnalplatserna i en matchserie som spelas bäst av tre
matcher. Såväl semiﬁnal, bronsmatch och ﬁnal avgörs
därefter i en match.
J20 SuperElit är den högsta serien för herrjuniorer i Sverige.
Serien är uppdelad i två delar efter vart respektive lag
kommer ifrån geograﬁskt. De båda delarna kallas J20
SuperElit Norra respektive J20 SuperElit Södra. Varje serie
består av tio lag som i den inledande omgången möts i totalt
27 omgångar. De fem bäst placerade i J20 SuperElit Norra
respektive J20 SuperElit Södra kvaliﬁcerar sig för J20
SuperElit Top 10. De fem övriga lagen fortsätter spela i en
serie som heter Super Elit Fortsättning, i 18 nya omgångar.
SM-slutspelet för J20 avgörs sedan mellan lagen i J20
SuperElit Top 8 och de två bäst placerade i respektive
fortsättningsserie J20 SuperElit Norra och J20 SuperElit
Södra. Det lag i respektive fortsättningsserie som placerar sig
på plats sex spelar, tillsammans med lag från J20 Elit, en
kvalserie för att kvaliﬁcera sig till J20 SuperElit kommande
säsong.
För J18-lag är J18 Allsvenskan den högsta serien. J18 Allsvenskan spelas under våren i en norr- och en söderserie dit
de fem bästa lagen i serierna J18 Elit Södra, J18 Elit Västra,
J18 Elit Östra och J18-Elit Norra kvaliﬁcerar sig under
höstsäsongen. Efter J18 Allsvenskan avgörs vilka som blir
Svenska Mästare genom ett SM-slutspel.

Ekonomiska förutsättningar beroende på
serietillhörighet
Det är väsentlig skillnad på de ekonomiska förutsättningarna mellan att spela i SHL eller HockeyAllsvenskan under en
säsong. För lag som spelar i HockeyAllsvenskan och
kvaliﬁcerar sig till Kvalserien till SHL tillkommer ytterligare
ett scenario. De intäkter som framförallt påverkas för
ishockeyklubbar som spelar i SHL jämfört med i
HockeyAllsvenskan
härrör
framförallt
från
biljettförsäljning och matcharrangemang samt intäkter från
seriernas centrala TV- och reklamavtal.
Vad gäller intäkter från biljettförsäljning ﬁnns det
framförallt två parametrar som är avgörande för intäkterna,
vilken genomsnittlig publik som besöker hemmamatcherna
samt genomsnittlig intäkt per såld biljett. Dessutom är det
av yttersta vikt hur många hemmamatcher som spelas per
säsong. Att spela i SHL jämfört med HockeyAllsvenskan
innebär normalt ett högre publiksnitt. För de lag från
HockeyAllsvenskan som kvaliﬁcerar sig för spel i
Kvalserien till SHL tillkommer fem matcher med intäkter
som väsentligt överstiger en ordinarie match i
HockeyAllsvenskan.
Centrala TV-avtal för sändningsrättigheterna till SHL
respektive HockeyAllsvenskan ﬁnns tecknade mellan SHL
respektive HockeyAllsvenskan med två olika TV-bolag.
Intäkterna från sändningsrättigheterna fördelas jämnt
bland de deltagande klubbarna i respektive serie.

Ishockeyklubbars ekonomi
En ishockeyverksamhet på elitnivå har fyra huvudsakliga
värdeskapande komponenter, publik, supportrar, spelare
och ledning Dessutom ett allmänintresse genom till
exempel media. Då ishockeyverksamheter blir allt mer
komplexa krävs numer ett kontinuerligt strategiskt arbete
med samtliga värdeskapande komponenter för att nå
långsiktig och hållbar framgång, såväl idrottsligt som
ekonomiskt. Det har lett till att elitsatsande
ishockeyverksamheter allt oftare bolagiserar sin verksamhet
i ett företagsliknande upplägg för att på ett bättre sätt möta
omvärldens efterfrågan på såväl arrangemang kring
matcher som tillgänglighet och långsiktig idrottslig
framgång.
De viktigaste intäktsströmmarna för en ishockeyverksamhet är generellt sett intäkter från matcharrangemang i
form av förrsäljning av biljetter, reklam, restaurang- och
bar verksamhet, sponsring, souvenir- och kioskförsäljning
samt intäkter från olika typer av

TV-avtal och liknande. På senare tid har det blivit vanligt
att ishockeyklubbar också äger sin egen arena vilket, om så
är fallet, skapar möjligheter till ytterligare intäkter från
andra typer av evenemang och arrangemang såsom
konserter och andra sportevent.
Utöver de löpande intäkterna ﬁnns det möjlighet till vissa
engångsintäkter. En av de viktigaste intäkterna av
engångskaraktär är den som härrör från spelarövergångar.
De regler som ﬁnns för spelarövergångar regleras på ﬂera
olika nivåer. Förhållandet mellan spelare och
ishockeyklubbar regleras av samhällets generella regler för
anställning, speciﬁka regler inom ishockeyn samt av en
stark tradition av seder och bruk. SIF och SHL arbetar
kontinuerligt med frågor kring hur ersättning mellan
ishockeyklubbar ska fördelas vid spelarövergångar.
Regelverket för nationella spelarövergångar är fastställt av
SIF. Normalt betalas dock inte någon övergångssumma
klubbarna emellan, utan en spelare kan gå mellan två
klubbar utan övergångssumma. SIF tog till säsongen
2005/06 fram ett regelverk för utbildningsersättning, med
målsättning att skapa stimulans för att ﬂer ungdoms- och
juniorspelare utvecklas till att kunna ta steget till någon av
de två högsta seniornivåerna, SHL eller HockeyAllsvenskan.
I januari 2011 uppdaterades regelverket, som nu gäller fyra
säsonger framåt. Systemet ﬁnansieras genom att de
deltagande lagen i SHL och HockeyAllsvenskan betalar en
årlig avgift till en fond, som betalar ut ersättning till de
ärenden som beviljas. Systemet inriktar sig på att ersätta och
stimulera föreningar som fostrar och utvecklar spelare inom
intervallet U14 till och med J20 och fördelningen av
utbildningsersättningen
baseras
följaktligen
på
klubbtillhörighet under just denna period i spelarens
karriär. Maximal utbildningsersättning uppgår, enligt
nuvarande regelverk, till 100 000 kronor.
De övergångar som ger engångsintäkter internationellt sett
är framförallt när en spelare går till en ishockeyklubb i
NHL. Den ersättningen som den säljande klubben får är
baserad på ett avtal som mellan SIF och NHL, således inte
rörlig och beroende av spelarens kvalitet och andra
aspekter, vilket till exempel är fallet vid spelarförsäljningar
inom fotboll. Avtalet som förhandlades fram under
säsongen 2012/13, innebär att de första 10 spelarna som
säljs ersätts den säljande klubben med 240 000 USD per
spelare. Därefter gäller ersättning med 325 000 USD per
spelare då en spelare går till en klubb inom NHL. Avtalet
mellan NHL och SIF är giltigt t.o.m säsongen 2015 och
omförhandlas därefter. Såväl spelare i klubbar i SHL som
HockeyAllsvenskan omfattas av avtalet.
De engångsintäkter i form av intäkter vid
spelarförsäljningar som kan erhållas inom ishockeyn är
således, framförallt jämfört med övergångar inom den
internationella fotbollen, mycket låga.
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Publikstatistik
Som beskrivet ovan är en av de viktigaste intäktskällorna
för ishockeyklubbar försäljning av matchbiljetter samt
annan försäljning i samband med matcharrangemang.
Ishockeyns attraktivitet, mätt som publik, är således viktig
för ishockeyklubbars ekonomi.
Säsongen 2011/12 gick till historien som den första med
över 2,1 miljoner besökare och det högsta publiksnittet
någonsin, 6357 personer. Därefter har vi fått se en
tillbakagång med ca 10 % under den gångna säsongen
baserat
på
publikgenomsnittet
i
grundserien.
Publikintresset är, sett i ett längre perspektiv, i en stigande
trend och den genomsnittliga publiken under seriespelet i
SHL har ökat med mer än tio procent den senaste
tjugoårsperioden.
Faktorer som påverkar intresset för ishockey, och
därigenom publiksnittet, innefattar bland annat
internationell konkurrenskraft, kvaliteten på deltagande lag
och spelare samt också till viss del den allmänna
konjunkturen.
Allmänintresset, och därigenom den genomsnittliga
publiken vid hemmamatcherna, tillsammans med intäkter
från TV-avtal är de två enskilt största skillnaderna, som kan
omsättas i intäkter, mellan att spela i SHL
och
HockeyAllsvenskan.
Hockeyns utvecklingsbolag
Den allt större internationella konkurrensen, framförallt
från NHL, har lett till att ett arbete med att utveckla svensk
elitishockey har inletts. Arbetet har formaliserats i ett
samarbete mellan Kontinental Hockey League (KHL),
vilket är den högsta divisionen inom rysk ishockey, och en
handfull klubbar vilka spelar i SHL i ett nystartat bolag
under namnet Hockeyns Utvecklingsbolag Europa AB
(HUB). HUB har till syfte att utreda, utveckla och
samordna ett koncept för ett nordiskt/paneuropeiskt utbyte
inom elitishockey, i form av en europeisk ishockeyliga.
Tanken är att HUB skall skapa förutsättningar för den
europeiska ishockeyligan i ett format som liknar det som
används i NHL. Tanken är att ligan ska bestå av en bas av
svenska ishockeylag som fylls ut med lag från andra
nordiska länder samt från Ryssland genom KHL. I ett första
steg är tanken att en europeisk liga inte ska ersätta de
nationella serierna utan komplettera dem.
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Syftet med en europeisk ishockeyliga är att ytterligare öka
attraktionskraften för europeisk ishockey och därigenom
möjliggöra en starkare konkurrenskraft bland europeiska
ishockeyklubbar gentemot NHL. Genom att förbättra
sportsliga förutsättningar, genom bland annat ﬂer jämna
matcher, större upptagningsområde och mer medialt
intresse, ska ett bättre affärsmässigt klimat skapas för
klubbar
inom
europeisk
elitishockey.
Därigenom skapas såväl bättre förutsättningar sportsligt
som affärsmässigt för att bedriva en långsiktigt sund
verksamhet inom elitishockey i Europa. Tyngdpunkten
bland klubbarna kan då också ligga på talangutveckling, då
de har lättare att behålla talanger, utvecklade
matcharrangemang, då bland annat ett större
publikunderlag skapas, och därigenom skapa en mer
intressant produkt i respektive ishockeyklubb.

FINANSIELL
INFORMATION
Leksands IF Ishockey (emittenten) har per den 1 augusti
2011 övertagit rörelsen i Leksands IF Souvenir och Butik
AB samt övertagit aktierna i Leksands IF Fastighets AB. Se
vidare om ägarförhållanden efter Nyemissionen under
avsnitt Aktiekapital och Ägarförhållanden. Under
Koncernens senaste räkenskapsår, 1 maj 2012 – 30 april
2013, har koncernstruktur och verksamhetsinriktning på ett
ej väsentligt sätt skiljt sig från den nuvarande
koncernstrukturen och verksamhetsinriktningen.
De rapporterade beloppen är avrundade till närmaste
miljon kronor (Mkr) med en decimal, medan beräkningar
utförs med hjälp av ﬂera decimaler. Procenttal rapporteras
med en decimal, och har också avrundats. Observera att
avrundning av siﬀror kan ge intryck av att vissa beräkningar
inte går jämnt upp.
Redovisningsprinciper
De ﬁnansiella rapporterna för Koncernen har upprättats i
enlighet med de redovisningsprinciper som tillämpas av
Leksands IF Ishockey AB (publ), det vill säga den svenska
Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd,
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag
(K2-reglerna), och Redovisningsrådets rekommendation
RR 1:00 Koncernredovisning.

Beskrivning av väsentliga transaktioner efter den 30
april 2010
Per den 30 april 2010 fanns en koncern bestående av
Leksands IF, som moderförening, med dotterbolagen
Leksands IF Konferens och Försäljnings AB och Leksands
IF Souvenir och Butik AB, samt intressebolaget Leksands IF
Holding AB, vars koncern bestod av det helägda Leksands
IF Fastighets AB och det till 90 procent ägda Leksands
Strand AB.
I Leksands IF bedrevs elitishockeyverksamheten,
ungdomsverksamheten,
hockeyskolan
samt
administrationen av koncernen.
Leksands IF Konferens & Försäljnings AB bedrev
restaurang-, förskole- och konferensverksamhet i Tegera
Arena.
Leksands
IF
Souvenir
&
Butik
AB
bedrev
souvenirförsäljning i både Star Shop vid Tegera Arena och
Star Shop i centrala Leksand samt via postorder.
Leksands IF Fastighets AB:s verksamhet var att äga och
förvalta evenemangshallen Tegera Arena samt LRF-hallen.
Leksand Strand AB ägde och förvaltade en stugby och
camping
vid
Orsandbaden
i
Leksand.
Leksands IF Holding AB ägde och förvaltade aktier i
Leksand Strand AB och Leksands IF Fastighets AB.
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• Per den 1 maj 2010 överlät Leksands IF Konferens
och Försäljnings AB restaurangverksamheten till
extern part.
• Per den 21 januari 2011 ägde en bolagsdelning rum i
vilken Leksands IF erhöll 100 procent av aktierna i
Leksands IF Fastighets AB mot ett avstående av
aktierna i Leksands IF Holding AB med dess
dotterbolag Leksands Strand AB.
• På extra bolagsstämma den 11 juli 2011 beslutades om
en nyemission om 400 000 kronor i Leksands IF
Konferens och Försäljnings AB, vilket samtidigt
ombildades till ett publikt aktiebolag och
namnändrades till Leksands IF Ishockey AB (publ).
• Per den 1 augusti 2011 övertog Leksands IF Ishockey
samtliga aktier i Leksands IF Fastighets AB till
bokfört värde.
• Vid samma tidpunkt övertog även Leksands IF
Ishockey elit- och juniorverksamheten samt ansvaret
för koncernens administration från Leksands IF.
Verksamheten i Leksands IF består efter detta av
ungdomsishockey samt drift av hockeyskola.
• Vid samma tidpunkt övertog Leksands IF Ishockey
verksamheten i Leksands IF Souvenir och Butik AB.
Det senare bolaget har avvecklats.
• Under hösten 2011 genomfördes en nyemission
varvid 437 800 nyemitterade B-aktier utgavs till en
teckningskurs om 20 kr per aktie.
• P.g.a bristande likviditet beslöt de båda bolagens
styrelser i samråd med Leksands kommun och
bankerna att inleda ett rationaliseringsarbete samt
ansöka
om
företagskonstruktion.
Företagsrekonstruktionen beviljades av tingsrätten
2012-12-12 och avslutades genom laga kraft vunnen
dom
2013-03-07.
Den fastställda ackordslikviden har reglerats
2013-08-31.
Från och med den 1 augusti 2011 är Leksands IF Ishockey
moderbolag och äger samtliga aktier i Leksands IF
Fastighets AB. (se illustration nedan), vilken är den
Koncern som åsyftas i nedanstående ﬁnansiella
information.

Bolagen hade per den 1 september 2013 100 anställda.

Leksands IF Ishockey AB (publ)
556511-7974
100%

Leksands IF Fastighets AB
556550-5334

KONCERNRESULTATRÄKNING 1 MAJ 2012 – 30 APRIL 2013
Not

Mkr

Intäkter
Hyresintäkter

16,9

Reklamintäkter

19,5

Biljettintäkter

21,6

Kioskförsäljning

3,7

Souvenirförsäljning

7,4

Övriga rörelseintäkter, se * nedan

18,6

Summa intäkter

(A)

87,7

Kostnader
Varu-, drifts-, och materialkostnader

-15,0

Övriga externa kostnader

-17,1

Personalkostnader

-49,8

Av- och nedskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar

-31,0

Summa rörelsens kostnader

(B)

Rörelseresultat

-25,2

Ränteintäkter och liknande resultatposter

0,1

Räntekostnader

-4,4

Övriga ﬁnansiella intäkter

43,0

Summa resultat från ﬁnansiella poster

(C)

Resultat efter ﬁnansiella poster

-0,1

Årets skatt
Minoritetsandel

-

Årets resultat

Övriga rörelseintäkter
Ackordsvinster leverantörer
Nybygget
Förskolan
Ersättning spelare till NHL
Diverse övriga intäkter

38,7
13,5

Bokslutsdispositioner

*

-112,9

(D)

13,4

Miljoner kronor
4,7
4,8
3,1
1,6
4,4
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Rörelsens intäkter (A)

Resultat från ﬁnansiella poster (C)

Av Koncernens nettoomsättning på 87,7 miljoner kronor
har 3,3 miljoner kronor eliminerats bort i form av interna
aﬀärer mellan koncernbolagen, där 2,7 miljoner kronor
avser hyror i Leksands IF Fastighets AB

Inom
Koncernens
resultat från finansiella
investeringar ingår en ackordsuppgörelse på 43
miljoner kronor mot externa intressenter

Av Koncernens nettoomsättning på 87,7 miljoner kronor
hänför sig 66,8 miljoner kronor till Leksands IF Ishockey,
varav elitverksamheten står för 56,2 miljoner kronor,
souvenirverksamheten 7,4 miljoner kronor och
förskoleverksamheten 3,2 miljoner kronor. Resterande
20,9 miljoner kronor avser intäkter i Leksands IF
Fastighets AB.
Posten Övriga rörelseintäkter består av intäkter som
härrör sig till elitverksamheten i form av kringförsäljning
vid a-lagsmatcher, aktivitetsbidrag, bidrag för
ishockeygymnasiet och intäkter från administrativa
tjänster samt NHL 3,9 miljoner kronor. Ackordsvinsten i
anslutning till rekonstruktionen uppgår till 4,7 miljoner
kronor, insamling till "Nybygget" 4,8 miljoner kronor
samt förskoleverksamheten 3,1 miljoner kronor.

Rörelsens kostnader (B)
Av Koncernens rörelsekostnader på 112,9 miljoner
kronor har 3,3 miljoner kronor eliminerats bort i form av
interna aﬀärer mellan koncernbolagen, där 2,7 miljoner
kronor avser hyror i Leksands IF Fastighets AB
Av Koncernens rörelsekostnader på 112,9 miljoner
kronor hänför sig 87,2 miljoner kronor till Leksands IF
Ishockey, varav elitverksamheten står för 59,5 miljoner
kronor, souvenirverksamheten 6,4 miljoner kronor och
förskoleverksamheten 2,7 miljoner kronor. Resterande
44,3 miljoner kronor avser kostnader i Leksands IF
Fastighets AB.
Resultatet belastades med engångskostnader för
nedskrivning av fastigheten med 24,4 miljoner kronor.
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Årets resultat (D)
Under verksamhetsåret 2012-05-01 — 2013-04-30
genererade Koncernen en vinst på totalt 13,4 miljoner
kronor.

KONCERNBALANSRÄKNING PER DEN 30 APRIL 2013
Tillgångar

Not

Mkr

(E)

5,5

Anläggningstillgångar
Goodwill
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier
Pågående nyanläggning

111,0
4,2
2,2

Summa anläggningstillgångar

122,9

Omsättningstillgångar
Varulager

(F)

Handelsvaror
0,4
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag

0,5

Kundfordringar

7,4

Övriga kortfristiga fordringar

0,5

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1,2
10,0

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

7,3
17,3
140,2
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KONCERNBALANSRÄKNING PER DEN 30 APRIL 2013
Eget kapital och skulder

Not

Eget kapital

(g)

Mkr

Bundna reserver

14,1

Fria reserver

-8,3

Årets resultat

13,4
19,2

Långfristiga skulder

(H)

Övriga skulder till kreditinstitut

80,6

Övriga långfristiga skulder

3,4
84,0

Kortfristiga skulder

(I)

Leverantörsskulder

3,0

Skulder till kreditinstitut

6,9

Skuld moderförening

0,1

Checkräkningskredit

0,2

Aktuella skatteskulder

0,3

Övriga kortfristiga skulder

4,5

Upplupna kostnader förutbetalda intäkter

22,0
37,0

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser
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140,2

(J)

107,1

-

Materiella anläggningstillgångar (E)

Kortfristiga skulder (I)

Av Koncernens anläggningstillgångar på 122,9 miljoner
kronor avser 116,9 miljoner kronor byggnaderna samt
inventarierna i Tegera arena och LRF-hallen vilka tillhör
Leksands IF Fastighets AB.

Av Koncernens kortfristiga skulder till kreditinstitut på 6,9
miljoner kronor avser 3,5 miljoner kronor Leksands IF
Ishockey.

Omsättningstillgångar (F)

Avtalat belopp på kontokredit uppgår i Koncernen till 3,5
miljoner kronor varav Leksands IF Ishockey 2,0 miljoner
kronor.

Koncernens varulager på 0,4 miljoner kronor avser
souvenirer och kiosksortiment som Leksands IF Ishockey
säljer via butik i Tegera arena samt via postorder.

Koncernens upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter uppgår till 21,9 miljoner kronor, varav Leksands
IF Ishockey 15,4 miljoner kronor och Leksands IF
Fastighets AB 6,5 miljoner kronor.

I kundfordringarna på 7,4 miljoner kronor avser cirka 5,9
miljoner kronor intäkter som fakturerats april 2013 som
avser verksamhetsåret 2013/2014.

Ställda säkerheter (J)

Eget kapital (R)
Det bundna egna kapitalet i Koncernen uppgår till 14 057
800 kronor varav aktiekapital 937 800 kronor och bundna
reserver 13 120 000 kronor.

Av Koncernens ställda säkerheter utgör 95,7 miljoner
kronor fastighetsinteckningar, 11,0 miljoner kronor
företagsinteckningar
och
0,4
miljoner
kronor
banktillgodohavanden.

Det fria egna kapitalet är 5,1 miljoner kronor och
består av balanserade förlustmedel samt årets resultat.

Långfristiga skulder (H)
Av Koncernens övriga skulder till kreditinstitut på 80,6
miljoner kronor avser 79,5 miljoner kronor Leksands IF
Fastighets AB.
Av Koncernens totala långfristiga skulder förfaller 68,4
miljoner kronor till betalning längre fram än fem år från
balansdagen.
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KASSAFLÖDESANALYS 1 MAJ 2012 - 30 APRIL 2013
Not

Mkr

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

-25,2

Justeringar för poster som inte ingår i kassaﬂödet
Avskrivningar

31,0

Realisationsresultat materiella anläggningstillgångar

0,4

Övriga ej likviditetspåverkande poster

-3,7

Erhållen ränta

0,0

Erlagd ränta

-3,7

Kassaﬂöde före förändringar av rörelsekapital

-1,2

Förändringar i rörelsekapital
Ökning (-) Minskning (+) av varulager

0,8

Ökning (-) Minskning (+) av kundfordringar

-1,2

Ökning (-) Minskning (+) av kortfristiga fordringar

0,3

Ökning (+) Minskning (-) av leverantörsskulder

-0,3

Ökning (+) Minskning (-) av kortfristiga skulder

-0,8

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

-2,4

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar

-2,1

Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

-2,1

Finansieringsverksamheten
Aktieägartillskott
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0,5

Upptagna lån

11,0

Amortering av lån

-1,9

Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

9,6

Förändring av likvida medel

5,1

Likvida medel vid årets början

2,2

Likvida medel vid årets slut

7,3

Noter kassaﬂödesanalys

Nyckeltal

Likviditeten under verksamhetsåret 2012-05-01 –
2013-04-30 har varit mycket ansträngd vilket till stor del
beror på det underskott som Koncernen redovisat. För att
klara kassaﬂödet har Koncernen fått uppta nya lån om
cirka 12,5 miljoner kronor samt förskottsfakturerat
reklamintäkter för kommande år. Det är nödvändigt att
framöver hålla balans i intäkter och kostnader. Bolagets
kostnader är tämligen jämnt fördelade över året medan
faktureringen sker mer oregelbundet. För att kunna arbeta
mer eﬀektivt, och klara säsongsvariationerna i kassaﬂödet,
är bolaget i behov av en stark kassa vid ingången av
räkenskapsåret. Det kan dock noteras att likviditeten för
den närmaste 12 månaders perioden är säkerställd även
utan den planerade nyemissionen.

Rörelsemarginal, procent

Säsongsvariationer
Bolagets försäljning, resultat och rörelsekapital är utsatt
för säsongsvariation, då kostnadsmassan är relativt jämnt
fördelad över räkenskapsåret medan intäkter och
inbetalningar fördelas ojämnt över året. Månaderna marsjuli samt september präglas av högre intäkter än
genomsnittligt medan övriga månader genererar väsentligt
lägre intäkter, vilket bidrar till behovet av en stark kassa.

2012-05-01—2013-04-30
-30,4

Vinstmarginal, procent

16,2

Nettoskuld, miljoner kronor

80,5

Soliditet, procent

13,7

Rörelsekapital, miljoner kronor

-19,9

Rörelsekapital i procent av nettoomsättning

-24,0

Antal anställda vid räkenskapsårets slut

81,0

Data per aktie

2012-05-01—2013-04-30

Antal aktier vid periodens utgång

937.800

Resultat per aktie, kronor

14,29

Eget kapital per aktie, kronor

20,41

Deﬁnitioner av nyckeltal
Rörelsemarginal
Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.
Vinstmarginal
Resultat efter ﬁnansiella poster dividerat med
nettoomsättningen.
Nettoskuld
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus
ﬁnansiella tillgångar inklusive likvida medel.
Soliditet
Eget kapital dividerat med balansomslutningen.
Rörelsekapital
Icke räntebärande omsättningstillgångar minus
kortfristiga icke räntebärande skulder.
Resultat per aktie
Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal
aktier.
Eget kapital per aktie
Eget kapital vid periodens slut dividerat med antal aktier
vid periodens slut.

38

Ytterligare historisk finansiell information
Följande årsredovisningar införlivas via hänvisning till detta
memorandum (se punkterna nedan). Det har ej förekommit
några avvikande formuleringar i revisorns uttalanden i
dessa årsredovisningar.

• Leksands IF Konferens & Försäljning AB,
1 maj 2010 –30 april 2011
• Leksands IF Ishockey AB,
1 maj 2011 –30 april 2012
• Leksands IF Ishockey AB,
1 maj 2012 –30 april 2013
• Leksands IF Fastighets AB,
1 maj 2010 – 30 april 2011
• Leksands IF Fastighets AB,
1 maj 2011 – 30 april 2012
• Leksands IF Fastighets AB,
1 maj 2012 – 30 april 2013

Dessa dokument är en del av detta memorandum.
Dokumenten kan rekvireras från bolaget med adress
Leksands IF Ishockey AB, Arenavägen 9, 793 31 Leksand.
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AKTIEKAPITAL OCH ÄGARFÖRHÅLLANDEN
AKTIEN OCH AKTIEKAPITAL
Leksands IF Ishockey är ett publikt aktiebolag vars aktier är
emitterade enligt svensk lag och ägarnas rättigheter
förknippade med aktierna regleras av den svenska
aktiebolagslagen. Bolagets aktier ﬁnns registrerade i
elektronisk form hos Euroclear Sweden AB, Box 191 , 101 23
Stockholm kontorsadress Klarabergsviadukten 63. Före
Nyemissionen uppgår Bolagets aktiekapital till 500 000
kronor, fördelat på 400 000 aktier av serie A och 537 800
aktier av serie B. Samtliga aktier är fullt inbetalda. Bolagets
emitterade aktiekapital får inte understiga 500 000 kronor
och inte överstiga 2 000 000 kronor.

Antalet aktier får inte understiga 500 000 och inte överstiga
2 000 000. Aktierna är denominerade i svenska kronor och
varje aktie har ett kvotvärde om en krona. Aktie av serie A
medför tio (10) röster och aktie av serie B medför en (1)
röst vid stämma. Alla aktier har samma rätt till Bolagets
tillgångar, vinst och överskott vid likvidation. Vid
nyemission av aktier har samtliga aktieägare företrädesrätt
till teckning av nya aktier i förhållande till det antal aktier
de äger utom i de fall emissionsbeslutet innebär en avvikelse
från aktieägarnas företrädesrätt. Alla aktier är fritt
överlåtbara.

AKTIEKAPITALETS UTVECKLING

År

Transaktion

Kvotvärde,
kronor/aktie

Förändring av
aktiekapital,
kronor

Förändring Förändring
av antal
av antal
A-aktier
B-aktier

Aktiekapital,
kronor

Totalt
antal
A-aktier

Totalt
antal
B-aktier

Totalt
antal
aktier

1995 Nybildning

100

100 000

100 000

–

+1 000

–

1 000

1 000

2011 Nyemission

100

400 000

500 000

–

+4 000

–

5 000

5 000

2011 Omstämpling av aktier

100

–

500 000

+5 000

-5 000

5 000

–

5 000

2011 Split 1:100 Nyemission

1

–

500 000

+495 000

–

500 000

–

500 000

+437 800

2011 Omstämpling av aktier
2012 Nyemission

-100 000

+100 000

2013
Bemyndigande om nyemission av aktier

Ägarförhållanden

Vid bolagsstämman den 17 juni 2013 beslutades att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma
vid ett eller ﬂera tillfällen fatta beslut om nyemission av
totalt högst
1 000 000 aktier, varigenom aktiekapitalet
kan komma att ökas med högst 20 000 000 kronor.
Emission med stöd av bemyndigandet skall ske till
marknadsmässiga villkor och kan ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

I nedanstående tabell anges Leksands IF Ishockeys
ägarstruktur före respektive efter Nyemissionen.
Större aktieägare
Leksands IF är en ideell förening och har som huvudsaklig
verksamhet att bedriva ishockey verksamhet för ungdomar
samt dessutom utöva huvudägarskap i Leksands IF
Ishockey.

Innehav före Nyemissionen
Aktieägare
Leksands IF Ideella
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Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

400 000

Andel av
kapital

Innehav efter Nyemissionen

Andel
av röster

42,6%

88,1%

Antal
A-aktier

Antal
B-aktier

Andel av
kapital

Andel
av röster

400 000

87 300

25,1%

73,8%

Leksands IF Ideella

87 300

9,9%

1,9%

LIF Intressenter AB

150 000

3,3%

Per-Olof Ejendahl

100 000

16,0%
10,0%

Göthes AB

25 000

2,7%

0,6%

Bertil Andersson

10 000

1,0%

0,2%

Johan Hedberg

10 000

1,0%

0,2%

Arvid Sundblad

5 000

0,6%

0,1%

Dala Energi AB

5 000

Håkan Helling

5 000

0,6%
0,6%

0,1%
0,1%

Övriga aktieägare (704 st)

140 500

15,0%

3,2%

–

1 450 500

74,9%

26,2%

Totalt

537 800

100,0%

100,0%

400 000

1 537 800

100,0%

100,0%

400 000

2,2%

STYRELSE, LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE OCH REVISOR
Styrelse
Namn

Född

Ledamot sedan

Befattning

Innehav

Sven Rosén

1945

2011

Styrelseordförande

15 000

Nej

Håkan Östlund

1954

2010

Styrelseledamot

40 500

Nej

Bertil Daniels

1948

2010

Styrelseledamot

15 000

Nej

Anders Holst

1958

2013

Styrelseledamot

–

Ja

Håkan Dorm

1960

2013

Styrelseledamot

–

Ja

Mirja Herrdin

1972

2013

Styrelseledamot

–

Ja

Anders Jansson

1966

2013

Styrelseledamot

–

Nej

Oscar Stibeck

1981

2013

Suppleant

500

Oberoende

Nej

Uppgifter om innehav av aktier är inklusive bolag och närstående. LIF Intressenter AB äger 150 000 aktier varav Sven
Rosén, Bertil Daniels och Håkan Östlund äger 10% vardera av bolaget.

Sven Rosén
Invaldes i styrelsen 2011 och tillika styrelsens ordförande
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Leksands IF Fastighets AB. Styrelseledamot i
Aktiebolaget Nils Ericsson & Co, Gästrike Lås Aktiebolag, Göthes Järn Aktiebolag,
Göthes Svenssons AB, Skålpussen AB, Bostadsrättsföreningen Ljungbacken,
Svenska Hockeyligan AB
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: Auktoriserad revisor hos Öhrlings/
PWC. Stationerad i Lund under de sista 10 åren hos Öhrlings/PWC.
Styrelseledamot i Bjursås Skicenter AB och Bjursberget AB
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom kompletterat med juridikstudier
Håkan Östlund
Invaldes i styrelsen i november 2010
Övriga uppdrag: Verkställande Direktör och ägare av Göthes Järn AB och Gästrike
Lås AB. Styrelseledamot i Göthes Järn AB, Gästrike Lås AB, Bostadsrättsföreningen
Årstahus, Barndiabetesfonden, LIF Intressenter AB samt NP 3 Fastigheter.
Fullmäktigeledamot för Dalarnas Försäkringsbolag
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: Styrelseledamot i Tallbacken 1
Ekonomisk Förening och Tallbacken 2 Ekonomisk Förening
Huvudsaklig utbildning: Civilekonom, Uppsala Universitet
Bertil Daniels
Invaldes i styrelsen i november 2010
Övriga uppdrag: Styrelseordförande i Stiftelsen Hantverk och Utbildning.
Styrelseledamot i Dina Försäkringar Dalarna AB, Farled Dalarna Ekonomisk
Förening och Leksands Fastighets AB
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: Styrelseledamot i Dalabygdens
Tidningsförening u p a, Aktiebolaget Dalatraﬁk, Tåg i Bergslagen AB, Uniqum
Försäkringsskanning i ORSA AB, Leksands Sparbank och Styrelseordförande i
Leksands IF ideella förening
Huvudsaklig utbildning: Yrkesskola 3 år och folkhögskola 2 år
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Anders Holst
Invaldes i styrelsen i juni 2013
Övriga uppdrag: Egen konsultrörelse
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: VD Netrevelation AB (publ)
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieekonom

Håkan Dorm
Invaldes i styrelsen i juni 2013
Övriga uppdrag: Egen konsultrörelse, Styrelseledamot Åtvidabergs Sparbank,
Styrelseledamot Vimmerby Sparbank
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: Senior rådgivare Group Credit och
Enhetschef Specialengagemang, Swedbank
Huvudsaklig utbildning: Ekonomlinjen, finansiell inriktning, Stockholms Universitet
Mirja Herrdin
Invaldes i styrelsen i juni 2013
Övriga uppdrag: VD Södra Dalarnas Sparbank, Styrelseledamot i AH
Fastighetskonsult AB och Styrelseordförande i Svealands Risk och Compliance AB
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: CCO Acta Holding AS,
Kommunikationschef Acta Finans AB, Area Manager Acta Finans AB
Huvudsaklig utbildning: Bachelor of Science, Uppsala Universitet

Anders Jansson
Invaldes i styrelsen i juni 2013
Övriga uppdrag: VD SpiralTrans AB, Styrelseledamot i Leksands IF Ideell Förening
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: Ekonomichef Melkers Chark AB
Huvudsaklig utbildning: Gymnasieekonom., Projektledning och Juridik

Oscar Stibeck
Suppleant till styrelsen sedan juni 2013
Övriga uppdrag: Egen konsultverksamhet, Styrelseordförande i imugi AB,
Styrelseledamot i Njuice AB, , Styrelseledamot
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: Huvudsaklig utbildning: Bachelor of Science, Major Informatics, Lunds Universitet

Ingen av styrelseledamöterna har under de senaste fem åren
varit inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller
likvidation i egenskap av styrelseledamot, styrelsesuppleant
eller
ledande
befattningshavare.
Ingen
av
styrelseledamöterna har under de senaste fem åren dömts i
bedrägerirelaterade mål eller varit utsatt för oﬃciella
anklagelser eller sanktioner av övervakande eller
lagstiftande myndigheter och ingen av dem har av domstol
förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller ledning eller
på annat sätt idka näringsverksamhet under de senaste fem
åren. Dock bör noteras att Bjursås SkiCenter AB och
Bjursberget AB gick i konkurs ett år efter det att Sven Rosén
lämnat de båda Bolagens styrelser.

Bolaget känner inte till några intressekonﬂikter mellan
styrelseledamöternas åtaganden gentemot Leksands IF
Ishockey och deras privata intressen och/eller andra
åtaganden.
Ingen av styrelseledamöterna har rätt till några förmåner
vid avslutande av uppdraget. Ingen av styrelseledamöterna
har någon familjerelation med annan styrelseledamot eller
ledande befattningshavare.
Styrelseledamöternas kontorsadress är:
Leksands IF Ishockey AB
Arenavägen 9 793 31
Leksand
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Bolagsstyrning
Bolagsstyrningen i Leksands IF Ishockey baseras på
svensk lagstiftning, såsom aktiebolagslagen.
Stämma
Aktieägarnas rätt att besluta i bolagets angelägenheter
utövas på stämman.
Valberedning
I valberedningens uppgifter ingår bland annat att föreslå
antal styrelseledamöter, styrelseordförande, vice
styrelseordförande samt övriga styrelseledamöter och
revisorer. Extra bolagsstämma den 11 juli 2011
beslutade att Leksands IF Ishockey ska ha en
valberedning.

Styrelsens arbetsordning
Bolagets styrelse har det övergripande ansvaret för
verksamheten. Styrelsen ansvarar för förvaltningen av
bolaget enligt aktiebolagslagen men dess arbete styrs även
av den av styrelsen årligen fastställda arbetsordningen.
Arbetsordningen fastställer fördelningen av styrelsens
arbete mellan styrelsen och de utskott som styrelsen i
förekommande fall inrättar samt mellan styrelsen och
verkställande direktören. Arbetsordningen fastställer även
ramarna för den ekonomiska rapporteringen.

Valberedningen inför årsstämman 2014 består av Sven
Åke Petters, Bo Heyman, Lars Nyberg, Hans From och
Hans Lodin.
Styrelse
Bolagsordningen föreskriver att Bolagets styrelse skall
bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter med högst tre
suppleanter.

Ledande befattningshavare
Namn

Född

Anställningsår

Befattning

Innehav

Anders Doverskog

1971

2012

Verkställande direktör

–

Roger Åström

1965

2013

Vice VD, Ekonomichef

–

Tommy Salo

1971

2011

Sportchef

15 000

Per-Olof Andersson

1967

2012

Fastighetschef

–

Uppgifter om innehav av aktier är inklusive bolag och närstående. LIF Intressenter äger 150 000
varav Tommy Salo äger 10 %.

Anders Doverskog
Verkställande direktör i Bolaget sedan 2012
Övriga uppdrag: Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: VD / platschef XL-Bygg Neco AB
mellan 2000 och 2012
Tidigare befattningar: Marknadsansvarig - Leksands IF Ishockey 1997-2000, egen
företagare A&K Kompani HB 1994-1997 Handelsföretag inom kläder, sport och fritid
Huvudsaklig utbildning: Diplomerad Företagsekonom, Företagsekonomiska
Institutet (FEI) Stockholm

2
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Information om styrelseledamöter i Leksands IF Ishockey AB återﬁnns i avsnitt Styrelse, ledande befattningshavare och revisor.

Roger Åström
Vice VD, Ekonomichef i Bolaget sedan augusti 2013
Övriga uppdrag: Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren:
Tidigare befattningar: Kreditchef Swedbank, Företagsmarknadschef och
Kreditchef Leksands Sparbank
Huvudsaklig utbildning: Gymnasie ekonom, Ekonomistudier
Mittuniversitetet
Tommy Salo
Anställdes som sportchef i Bolaget i augusti 2011
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i SaloSport AB. Delägare i Stall Salo HB och
Hold your Horses in Gothenburg HB
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: Styrelseledamot i Holm
DialogPartner AB
Tidigare befattningar: Sportchef Leksands IF (ideell förening) 2011
Huvudsaklig utbildning: Hockeygymnasium

Per-Olof Andersson
Anställdes som Fastighetschef 2012
Övriga uppdrag: Ägare Drift och Miljö i Dalarna AB
Avslutade uppdrag inom de senaste fem åren: Delägare Dalaklimat AB
Tidigare befattningar: Konsult, Serviceingenjör
Huvudsaklig utbildning: Drifttekniker, KTH Stockholm,
Ingenjörsstudier Mittuniversitetet

Ingen av verkställande direktören eller de ledande
befattningshavarna har under de senaste fem åren varit
inblandade i någon konkurs, konkursförvaltning eller
likvidation
i
egenskap
av
styrelseledamot,
styrelsesuppleant eller ledande befattningshavare.
Ingen av verkställande direktören eller de ledande
befattningshavarna har under de senaste fem åren dömts
i bedrägerirelaterade mål eller varit utsatt för oﬃciella
anklagelser eller sanktioner av övervakande eller
lagstiftande myndigheter och ingen av dem har av
domstol förbjudits att agera som ledamot i styrelse eller
ledning eller på annat sätt idka näringsverksamhet under
de senaste fem åren.

Bolaget känner inte till några intressekonﬂikter mellan
verkställande direktören eller övriga ledande befattningshavares åtaganden gentemot Leksands IF Ishockey och
deras privata intressen och/eller andra åtaganden.
Ingen av verkställande direktören eller övriga ledande
befattningshavare har någon familjerelation med annan
styrelseledamot eller ledande befattningshavare.
De ledande befattningshavarnas kontorsadress är:
Leksands IF Ishockey AB
Arenavägen 9
793 31 Leksand
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Ersättning
Ersättning till styrelsen
Styrelseledamöter i Leksands IF Ishockey har inte erhållit
något arvode under 2012/2013 men kommer att fördela
200 000 kr mellan sig under 2013/2014.
Ersättning till ledande befattningshavare
Riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
bereds och beslutas av styrelsen. Riktlinjerna fastställs av
årsstämman. Leksands IF Ishockey ska ha de
ersättningsnivåer och villkor som erfordras för att rekrytera
och behålla ledande befattningshavare med kompetens och
erfarenhet som krävs för att Bolagets verksamhetsmål ska
uppnås. Den totala ersättningen till en ledande
befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig,
ändamålsenlig och präglas av måttfullhet. Ersättning får
utgöras av fast lön, avsättning till pension samt övriga
ersättningar. Fast lön ska bestämmas utifrån individens
ansvarsområde och erfarenhet.
Under 2012/13 erhöll de ledande befattningshavarna 2
813 443 kronor i ersättning från koncernen.
Under 2012/13 erhöll Bolagets nuvarande ledande befattningshavare följande ersättning från Leksands IF.
Verkställande direktör, Anders Doverskog erhöll en fast
lön om 547 576 kronor. Anders Östling (tidigare
ekonomichef), Tommy Salo och Per-Olof Andersson erhöll
tillsammans en ersättning om 1 964 723 kronor. I
tabellerna på sidan 46 redovisas ersättningen till styrelse,
verkställande
direktören
och
övriga
ledande
befattningshavare under räkenskapsåret 2012/13 från
koncernen samt därutöver respektive Leksands IF samt
därutöver i separat tabell avtalad ersättning per månad för
samtliga av de ledande befattningshavare i Bolaget för
innevarande räkenskapsår 2013/14.
Uppsägningstid och avgångsvederlag för ledande
befattningshavare
För den verkställande direktören gäller en uppsägningstid
om sex månader såväl vid uppsägning från Bolagets sida
som vid uppsägning från den verkställande direktörens
sida. För övriga ledande befattningshavare, förutom
Tommy Salo, gäller uppsägningstid enligt Lagen om
Anställningsskydd (”LAS”) vid såväl uppsägning från
Bolagets sida som uppsägning från den anställdes sida.
Tommy Salo har kontrakt som sträcker sig till och med
2014-04-30.
Rörlig ersättning
Inga rörliga ersättningar betalades ut från Bolaget under
räkenskapsåret 2012/13.
Bolaget har avtal om rörlig ersättning med en av de
ledande
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befattningshavarna för räkenskapsåret 2013/14. Utfallet för
den rörliga ersättningen i respektive avtal är baserat på
prestationer kopplade till respektive persons framgång i sin
roll.
Övriga förmåner
Inom Leksands IF Ishockey hade verkställande direktör
samt två av de ledande befattningshavarna övriga förmåner
under 2012/2013. För den verkställande direktören består
övriga förmåner av en sjukvårdsförsäkring och för en av de
ledande befattningshavarna består övriga förmåner av en
tjänstebil.
Pensioner
Under
2012/13
erhöll
Koncernens
ledande
befattningshavare
följande
pensionsförmåner.
Verkställande direktör, Anders Doverskog, 190 000 kronor
och till övriga ledande befattningshavare sammanlagt 330
000 kronor. I tabellen på sidan
46 redovisas
pensionskostnaderna till verkställande direktören och
övriga ledande befattningshavare under räkenskapsåret
2012/13 för koncernen samt förväntade pensionskostnader
per månad för samtliga ledande befattningshavare i
koncernen under innevarande räkenskapsår, 2013/14.
Revisorer
Huvudansvarig revisor är
Thomas Lind på
PricewaterhouseCoopers AB (PwC). PwC valdes till
revisionsbolag vid årsstämman den 17 juni 2013 för tiden
intill
årsstämman
2014.
Bolaget
har
inga
revisorssuppleanter. Thomas Lind är medlem i FAR-SRS
(branschorganisationen för revisorer och rådgivare i
Sverige). Kontorsadressen till PricewaterhouseCoopers AB
är Fiskgatan 10, 793 31 Leksand.
Under 2012/2013 uppgick den totala ersättningen för
koncernen för revision och konsultuppdrag till PwC till 224
890 kronor.

Sammanställning över ersättningar och övriga förmåner 2012/13 från
koncernen (angivet i kronor)
Befattning

Grundlön/Arvode Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensioner

Summa

Styrelsens ordförande

0

0

0

0

0

Övriga styrelseledamöter

0

0

0

0

0

547 576

0

3 000

190 000

740 576

Övriga ledande befattningshavare

1 964 723

0

54 900

348 000 2 668 767

Summa

2 512 299

0

57 900

538 000 3 409 343

Verkställande direktör

Sammanställning över avtalade ersättningar och övriga förmåner 2012/13 från
Koncernen (angivet per månad i kronor)
Befattning

Grundlön/Arvode Rörlig ersättning Övriga förmåner

Pensioner Summa

Styrelsens ordförande

0

0

0

0

0

Övriga styrelseledamöter

0

0

0

0

0

70 000

0

300

19 000

104 000

Övriga ledande befattningshavare

159 150

0

4 900

29 000

194 633

Summa

229 150

0

5 200

48 000

298 633

Verkställande direktör
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BOLAGSORDNING OCH ÖVRIG INFORMATION
Bolagsordning för Leksands IF Ishockey AB (publ),
organisationsnummer 556511-7974, antagen vid
extra bolagsstämma den 17 juni 2013.
§ 1 Firma
Bolagets ﬁrma är Leksands IF Ishockey AB (publ).
§ 2 Styrelsens säte
Styrelsen har sitt säte i Leksands kommun.
§ 3 Verksamhet
Bolaget
skall
bedriva
elitishockeyverksamhet,
fastighetsförvaltning,
restaurang-,
konferensoch
museiverksamhet, förskola, kioskförsäljning, försäljning av
souvenirer i butik, postorder
samt därmed förenlig
verksamhet.
§ 4 Avstämningsbolag
Bolaget skall vara ett avstämningsbolag och bolagets aktier
skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen
(1998:1479) om kontoföring av ﬁnansiella instrument.
Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är
införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister
enligt 4 kap lagen (1998:1479) om kontoföring av ﬁnansiella
instrument eller den som är antecknad på
avstämningskonto enligt 4 kap 18 § första stycket 6- 8
nämnda lag ska antas vara behörig att utöva de rättigheter
som följer av 4 kap 39 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 5 Aktiekapital
Aktiekapitalet utgör lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000
kronor.
§ 6 Antal aktier

(primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med
primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till
teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de aktier som
erbjuds på detta sätt räcker för den teckning som sker med
subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan
tecknarna i förhållande 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 av endast serie A eller serie
B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av
serie A eller serie B, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i
förhållande till det antal aktier de förut äger.
Beslutar bolaget att ge ut teckningsoptioner eller
konvertibler
genom
kontantemission
eller
kvittningsemission, har aktieägarna företrädesrätt att teckna
teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som
kan komma att nytecknas på grund av optionsrätt
respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om
emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma
att bytas ut mot.
Vad som ovan angivits ska inte innebära någon
inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontant- eller
kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas
företrädesrätt.
Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya
aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal
aktier av samma slag som ﬁnns sedan tidigare. Därvid ska
gamla aktier av visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av
samma aktieslag. Vad som härmed angivits ska inte
innebära någon inskränkning i möjligheten att genom
fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen,
ge ut aktier av nytt aktieslag.
§ 7 Styrelse

Bolagets styrelse består av 3 - 8 ledamöter med högst 3
Antalet aktier skall vara lägst 900 000 och högst 3 600 000 suppleanter. Den väljes årligen på årsstämma för tiden intill
stycken. Aktierna kan vara av olika slag, dels A-aktier och dess nästa årsstämma har hållits.
dels B-aktier. A-aktie medför 10 röster och B-aktie medför
1 röst.
§ 8 Revisorer
A-aktier kan utges till ett antal av högst 3 600 000 och B- För granskning av koncernredovisning där sådan
aktier till ett antal av högst 3 600 000.
förekommer, bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna
A-aktie skall kunna omvandlas (konverteras) till B- aktie samt styrelsen och den verkställande direktörens förvaltning
enligt nedan angiven ordning. Ägare av A-aktie äger rätt utses på årsstämma en eller två revisorer med eller utan
att, inom ramen för det högsta antal aktier av serie B som revisorssuppleanter.
kan utges, påfordra att A-aktien omvandlas till B-aktie.
Framställning därom skall skriftligen göras hos bolaget. § 9 Räkenskapsår
Därvid ska anges hur många A-aktier som önskas Bolagets räkenskapsår är 1 maj – 30 april.
omvandlade. Styrelsen för bolaget är skyldig att utan
dröjsmål behandla frågor om omvandling till B-aktier av de § 10 kallelse
A-aktier, vars ägare framställt begäran om sådan Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i
omvandling. Omvandling ska utan dröjsmål anmälas för Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats.
registrering och är verkställd när registrering sker.
Vid tidpunkt för kallelse ska information om att kallelse
Beslutar bolaget att genom en kontantemission eller skett annonseras i Svenska Dagbladet.
kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B,
ska ägare av aktier av serie A och serie B ha företrädesrätt
att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till
det antal aktier innehavaren äger sedan tidigare
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Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra
veckor före stämman och i fråga om extra bolagsstämma
som inte ska behandla fråga omändring i bolagsordningen
tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.

§ 11 Bolagsstämma

§ 12 Deltagande på bolagsstämma

Årsstämma skall årligen hållas inom 6 månader efter
räkenskapsårets utgång.
På årsstämman ska följande ärenden förekomma:

För deltagande på bolagsstämma ska aktieägare
anmäla sig samt antalet biträden hos bolaget före
klockan 16.00 senast den dag, som anges i kallelsen
till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan
allmän helgdag, lördag, midsommar, julafton eller
nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen
före stämman. Ombud behöver ej anmäla antalet
biträden. Antalet biträden får högst vara två.

• Val av ordförande vid stämman
• Upprättande och godkännande av röstlängd
• Godkännande av dagordning
• Val av en eller två protokolljusterare
• Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
• Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelsen, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

BOLAGSBILDNING OCH
ASSOCIATIONSFORM

• Beslut
a) om
fastställande
av
resultaträkning
och
balansräkning, samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträﬀande bolagets vinst eller
förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör

Leksands IF Ishockey är ett publikt aktiebolag.
Bolaget organisationsnummer är 556511-7974.
Bolaget bildades i Sverige, registrerades hos
Bolagsverket
(dåvarande
Patentoch
registreringsverket) den 8 april 1995 och har bedrivit
nuvarande verksamhet sedan 2011. Bolagets
nuvarande ﬁrma är Leksands IF Ishockey AB och
registrerades hos Bolagsverket den 2 augusti 2011.
Bolagets
associationsform
regleras
av
aktiebolagslagen (2005:551) och Bolagets aktier har
utgivits i enlighet med svensk lagstiftning. Beslut om
bolagsordning med lydelse enligt ovan antogs på
årsstämman den 17 juni 2013.

• Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
• Val av styrelse och i förekommande fall revisorer
samt eventuella revisorssuppleanter
• Annat ärende som ankommer på stämman enligt
aktiebolagslagen eller bolagsordningen
Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för fulla
antalet av honom företrädda aktier utan begränsning i
röstetalet.
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LEGALA FRÅGOR OCH ÖVRIG INFORMATION
Bolagets relation med Leksands IF
Leksands IF är en ideell förening med anknytning till bolaget.
Föreningen bildades 1919 och har fram till 2011 bedrivit den
elitishockeyverksamhet som nu bedrivs av bolaget. I och med att
RF:s stadgar ändrades 1999, varmed det blev tillåtet att bedriva
ishockeyverksamhet i ett så kallat ”IdrottsAB” under förutsättning
att föreningen innehar röstmajoriteten i ett sådant bolag, har
Leksands IF upplåtit elitishockeyverksamheten till bolaget.
Leksands IF är medlem i RF, medlem i SIF och röstmajoritetsägare
i bolaget. Föreningens verksamhet består i att bedriva
ungdomsishockey med målsättning att skola spelare som
sedermera, genom bolagets J18- och J20-lag, kan nå A-laget för
herrar respektive damer. Leksands IF arrangerar årligen också
ishockeyskola under sommarhalvåret samt ishockeycuper
inom ungdomsishockey. Därutöver ingår i föreningens
verksamhet att utöva huvudägarskap i bolaget.
Leksands IF är den förening som innehar rätten att spela i SHL,
HockeyAllsvenskan, Riksserien och annan serie inom ramen för
SIF:s tävlingsverksamhet. Genom avtal ingånget i juli 2011 har
Leksands IF upplåtit rättigheten att delta i SIF:s
tävlingsverksamhet till bolaget, se vidare under Väsentliga avtal
nedan.
Leksands IF är innehavare av ett ﬂertal registrerade och väl inarbetade varumärken. Genom avtal ingånget i juli 2011 har Leksands IF upplåtit de kommersiella rättigheterna och
skyldigheterna hänförliga till elitishockeyverksamheten till bolaget. Den upplåtna rätten enligt detta avtal avser främst rätten att
använda Leksands IF:s namn, varumärken och andra kännetecken
men också rätten att i framtiden sluta sponsor- och reklamavtal
samt rätten att i framtiden sluta avtal om TV-rättigheter, se vidare
under Väsentliga avtal nedan.
I syfte att Leksands IF skall kunna bedriva ungdomsverksamheten i föreningen samt ishockeyskola och ishockeycuper genom
densamma har bolaget genom hyresavtal med Leksands IF upplåtit rätt för föreningen att nyttja Tegera Arena och LRF-hallen för
den ifrågavarande verksamheten, se under rubriken ”Väsentliga
avtal” nedan.
Bolaget har vidare genom avtal upplåtit rätt för Leksands IF att
nyttja vissa administrativa resurser som ﬁnns i bolaget, varvid
Leksands IF tillställs resurser för hantering av bland annat ekonomiska frågor, se under rubriken ”Väsentliga avtal” nedan.

Väsentliga avtal
Avtal angående SHL
Svenska Hockeyligan AB ägs tillsammans i lika delar av de idrottsföreningar som spelar i SHL. Beträffande de föreningar som
upplåtit rätten att delta i SHL till ett aktiebolag, såsom Leksands IF
Ishockey, ägs aktierna i Svenska Hockeyligan AB av sådant
aktiebolag. Ägandet i Svenska Hockeyligan AB regleras av ett
aktieägaravtal som samtliga ägare ingått. Vid nedflyttning från
SHL föreligger skyldighet att överlåta aktierna till nyuppflyttad
förening eller bolag. Varje förening eller bolag som spelar i SHL
har rätt att utse en ordinarie styrelseledamot och en suppleant till
styrelsen
i
Svenska
Hockeyligan
AB.
Svenska Hockeyligan ABs verksamhetsföremål är att som företrädare för aktieägarna tillvarata deras gemensamma sportsliga
och kommersiella intressen, bland annat genom att exploatera
vissa rättigheter i syfte att skapa ekonomiska mervärden för
samtliga deltagande föreningar och bolag. Varje förening eller
bolag som spelar i SHL har exklusivt och med ensamrätt upplåtit
vissa rättigheter till Svenska hockeligan AB, bland annat rätten till
rörliga bilder och ljud från SHLs matcher i olika förekommande
medier, vissa platser för is- och sargreklam, reklam på vissa
funktionärer i samband med matcher, reklam på pressvägg och
högtalarreklam. Svenska Hockeyligan AB ska även för deltagande
föreningars och bolags räkning ingå avtal om centrala sponsorskap. Deltagande föreningar och bolag i SHL erhåller ersättning

från Svenska Hockeyligan AB som motsvarar intäkterna för
exploateringen efter avdrag för bolagets kostnader.
Nettointäkterna ska fördelas lika mellan de föreningar och bolag
som spelar i SHL.

Upplåtelse till ett IdrottsAB
Upplåtelse av rätten att bedriva idrottslig verksamhet i ett
aktie-bolag, ett så kallat IdrottsAB, är reglerad i RF:s och SIF:s
stadgar.
För att bolaget, som är ett IdrottsAB, skall få medverka vid spel i
SHL, Riksserien och annan av SIF anordnad tävlingsverksamhet
erfordras att rätten avseende detta har upplåtits till bolaget
genom ett avtal som har godkänts av SIF.
Enligt 11 kap SIF:s stadgar skall följande villkor ingå i ett upplåtelseavtal
mellan förening och IdrottsAB:
•

IdrottsAB ska förbinda sig att följa vid varje tid gällande RF:s
stadgar, IIHF:s stadgar, SIF:s stadgar samt SIF:s tävlingsregler
(Tävlingsbestämmelser, Seriebestämmelser och Spelregler) och
Handläggningsordning för Idrotts AB. Dessa regelverk, som det
ankommer på Idrotts AB att fortlöpande hålla sig förvissat om,
ska utgöra en integrerad del av upplåtelseavtalet. IdrottsAB skall
vidare förbinda sig att följa andra av angivna organisationer
fattade beslut.

• Spelare i IdrottsAB skall vara medlem i den förening som upplåtit
den idrottsliga verksamheten i bolaget.
• Upplåtande förening ska även fortsättningsvis bedriva sådan
idrottslig verksamhet som ligger till grund för medlemskapet i SIF.
• IdrottsAB får inte vidareupplåta rättigheten att delta i SIF:s
tävlingsverksamhet.
• IdrottsAB:s rätt att delta i SIF:s tävlingsverksamhet skall upphöra
att gälla om upplåtande förenings medlemskap i SIF upphör.
• Rättigheten att delta i SIF:s tävlingsverksamhet ska återgå till
föreningen om IdrottsAB försätts i konkurs eller träder i
likvidation.
•

Förening ska förbehålla SIF rätten att godkänna det namn under
vilket IdrottsAB deltar i SIF:s tävlingsverksamhet.

• IdrottsAB ska på begäran av RIN, SIF eller distriktsstyrelse lämna
yttranden och upplysningar samt handlingar i ärenden avseende
bolagets deltagande i SIF:s tävlingsverksamhet.
• Upplåtelseavtal och ändringar i detta ska godkännas av SIF för att
äga giltighet.

Ett IdrottsAB under SIF:s kontroll, som direkt eller indirekt ägs av
någon som har ett avgörande inﬂytande över annat IdrottsAB
under SIF:s kontroll, är förbjudet att delta på samma nivå inom
SIF:s tävlingsverksamhet som detta andra IdrottsAB. SIF ska
fortlöpande kontrollera efterlevnaden av upplåtelseavtalet och
andra förhållanden i anslutning därtill samt vad som i övrigt föreskrivs i denna paragraf. Vid avvikelse är förening och IdrottsAB
skyldiga att på anmaning av SIF vidta rättelse för bestämmelsernas efterlevnad. Om sådan rättelse ej sker inom angiven tid äger
SIF rätt att återta sitt godkännande av upplåtelseavtalet samt vidtaga andra åtgärder.
Vid tvist där IdrottsAB är part gäller skiljenämndsbestämmelsen i
SIF:s stadgar § 1:8.
I SIF:s tävlingsregler och Handläggningsordning för IdrottsAB
ﬁnns ytterligare föreskrifter för IdrottsAB och andra berörda
parter.
Bolaget har i enlighet med ovanstående bestämmelser i juli 2011
träﬀat ett avtal med Leksands IF. Enligt avtalet upplåter Leksands
IF till bolaget rättigheten att delta i SIF:s tävlingsverksamhet.
Upplåtelsen avser Leksands IF:s serieplatser för föreningens
representationslag på såväl herr- som på damsidan samt för
föreningens J20- och J18-lag. Leksands IF kommer dock även
fortsättningsvis att bedriva ungdomsverksamheten i föreningen,
inklusive den ishockeyskola som drivs av föreningen. Upplåtelseavtalet är utformat i enlighet med SIF:s stadgar och har tillika
godkänts av SIF.
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Bolaget erlägger enligt avtalet inte någon ersättning till Leksands
IF för upplåtelsen. Parterna skall dock gemensamt verka för att
nödvändiga resurser tillställs Leksands IF i syfte att genomföra
samarbetet och för att föreningen skall kunna bedriva den
ungdomsverksamhet som även fortsättningsvis skall bedrivas av
Leksands IF. Bolaget åtar sig enligt det aktuella avtalet att bedriva
sin verksamhet på ett sätt som inte står i strid med det idrottsliga
regelverket eller mot idrottens etiska grundvärderingar i övrigt.

Avtal angående upplåtelse av kommersiella
rättigheter och skyldigheter
Bolaget har i juli 2011 träﬀat avtal med Leksands IF
angående upplåtelse av de kommersiella rättigheter och
skyldigheter hänförliga till elitishockeyverksamheten. De
upplåtna rättigheterna består främst i rätten att använda
Leksands
IF:s
namn,
smeknamn,
varumärken,
färgkombinationer för matchdräkt och andra kännetecken,
rätten att i framtiden sluta sponsor- och reklamavtal, rätten
att i framtiden sluta avtal om TV-rättigheter samt rätten att
tillverka,
marknadsföra
och
försälja
souvenirer
innehållande av Leksands IF registrerade och väl inarbetade
varumärken samt Leksands IF:s namn, smeknamn och
andra kännetecken hänförliga till den av föreningen
bedrivna verksamheten. Avtalet löper på 50 år t.o.m 2061.

Anställningsavtal med spelare
Bolaget har ingått individuella spelaravtal med sina
ishockeyspelare.
Villkoren,
såsom
avtalstid,
ersättningsnivåer och liknande är individuellt bestämda för
respektive spelare. Avtalen gäller för viss tid. Ersättningen
till spelaren består huvudsakligen av en månadsersättning. I
vissa avtal förekommer även särskilda bestämmelser om
andra förmåner, exempelvis bonusersättningar som utfaller
vid särskilt angivna prestationer.

Sponsor- och TV-avtal
Bolaget har ingått ett ﬂertal avtal med olika sponsorer och
samarbetspartners, vilka är individuellt framförhandlade
och således av olika omfattning och tidslängd.
Vad gäller avtal om TV-rättigheter förhandlas detta fram
genom SHLs försorg. Bolaget är inte part i dessa avtal
utan erhåller del av den ersättning som utges enligt avtalet.

Låneavtal med FöreningsSparbanken AB och
Leksands Sparbank
Leksands IF Fastighets AB har i februari 2005 träffat ett
låneavtal med FöreningsSparbanken AB (numera:
Swedbank AB) och Leksands Sparbank om 73 500 000 kr,
avseende finansiering av byggnation av Ejendals Arena
(numera Tegera Arena). Enligt villkoren ska lånet vara
amorterat i september 2035. Per datumet för detta
informationsmemorandum
är
aktuellt
lånebelopp
62.560.728 kronor.
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Hyresavtal avseende Tegera Arena och
LRF-hallen
Bolaget har träﬀat avtal med Leksands IF avseende
uthyrning av Tegera Arena och LRF-hallen till föreningen.
Bolaget har genom avtalet upplåtit rätt för Leksands IF att
nyttja anläggningarna i syfte att Leksands IF skall kunna
bedriva ungdomsverksamheten inklusive ishockeyskola i
föreningen.

Avtal med Leksands kommun
I samband med byggnationen av arenan 2006 ingicks
hyresavtal med Leksands kommun. Avtalet sträcker sig
till 2035 med ett årligt hyresbelopp om 4 460 000 kr utan
indexreglering. I hyresbeloppet ingår ersättning för
istider, loge och reklamplats mm.

Avtal avseende administrativa resurser
Med anledning av den organisatoriska förändring som
bolagiseringsprocessen medfört har Bolaget träﬀat avtal
med Leksands IF angående rätt för föreningen att nyttja
vissa administrativa resurser i sin verksamhet, däribland
administrativa resurser för hantering av ekonomiska
frågor. Syftet med överenskommelsen är att uppnå en
eﬀektiv organisation som möjliggör ett ändamålsenligt
samarbete mellan bolaget och Leksands IF.

Arrendeavtal avseende restauranger i Tegera
Arena
Bolaget har träffat ett arrendeavtal avseende rätten till
restaurangverksamheten i Tegera Arena. Bolaget upplåter
därmed nyttjanderätt till restaurang lokaler i Tegera
Arena, varmed arrendatorn handhar all mat- och
dryckesservering till luncher, loger, evenemang och
konferenser och liknande arrangemang i Tegera Arena.

Avtal avseende namnrätt på arena och ishall
Bolaget har träﬀat avtal avseende namnrätt på arena och
ishall. Avtalen omfattar rätt att namnge arena respektive
ishall samt vissa exponeringsrättigheter i aktuella lokaler.

Miljöfrågor och tillståndspliktig verksamhet
Bolaget bedriver ingen tillståndspliktig verksamhet enligt
Miljöbalken (1998:808). Verksamhetens miljöpåverkan
kommer främst från förbrukningsmaterial och
kylanläggning till vilken ammoniak används.

Försäkringsskydd
Bolaget har tecknat försäkringar som enligt styrelsens
bedömning är tillfredsställande för att täcka det ansvar
som den ordinarie verksamheten ger upphov till.
Bolagets försäkringar omfattar även dess dotterbolag.

Transaktioner med närstående

Tvister

Bolaget har ingått följande närståendeavtal:
Bolaget har lån om 4 miljoner kronor från Göthes Järn
AB vilket ägs av styrelseledamoten Håkan Östlund.
Amortering skall ske med 2 miljoner kronor i januari
2014 och med 2 miljoner kronor i juni 2014. Utöver
vad som angivits ovan föreligger det inte några
utestående lån, garantier eller borgensförbindelser från
bolaget till förmån för styrelseledamöter, ledande
befattningshavare eller revisorer i bolaget. Ingen av
styrelseledamöterna, de ledande befattningshavarna
eller revisorn i bolaget har under innevarande,
föregående eller tidigare räkenskapsår haft någon
direkt eller indirekt delaktighet i aﬀärstransaktioner
med bolaget som är eller var ovanlig till sin karaktär
med avseende på villkor.

Leksands IF Fastighets AB, är föremål för en
skatteprocess avseende hyressättning mellan Leksands IF
Ideell Förening och bolaget omfattande taxeringsåret
2008. Skatteverket har inledningsvis hävdat att hyran
varit för låg med 8 mkr och hävdat att uttagsbeskattning
skall ske med motsvarande belopp. Kammarrätten har i
dom avgjort ärendet innebärande att uttagsbeskattning
skall ske med ett belopp om 2,4 miljoner kronor.
Leksands IF Fastighets AB och skatteverket har
överklagat kammarrättens dom till högsta instans.
Besked om prövningstillstånd har ej lämnats.
Bolaget, eller dess dotterbolag, är därutöver inte, och har
inte under de senaste tolv månaderna, varit part i någon
rättslig tvist eller skiljeförfarande, inklusive ännu icke
avgjorda ärenden eller sådana som bolaget är medveten
om kan uppkomma, och som nyligen haft eller skulle
kunna få betydande negativa eﬀekter på bolagets
ﬁnansiella ställning eller lönsamhet.

Övrig bolagsinformation
Leksands IF Ishockey AB (publ):s organisationsnummer
är 556511-7974. Bolaget bildades den 11 januari 1995 och
inregistrerades vid Bolagsverket den 8 april 1995. Bolaget
har sitt säte i Dalarnas län, Leksands kommun. Adressen
till bolagets huvudkontor är Leksands IF Ishockey AB,
Tegera Arena, Arenavägen 9, 793 31 Leksand. Bolaget är
ett onoterat publikt aktiebolag aktiebolag, vars
verksamhet regleras i aktiebolagslagen (2005:551). Sedan
2011 är bolaget ett så kallat avstämningsbolag, vilket
innebär att aktieboken hanteras av Euroclear Sweden AB.
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Figuren nedan illustrerar Koncernens legala struktur.

Leksands IF Ishockey AB (publ)
556511-7974

100%

Leksands IF Fastighets AB
556550-5334

Bolaget är moderbolag till dotterbolaget Leksands IF
Fastighets AB, vilket är verksamt i Sverige. Dotterbolaget är
helägt.
Bolagets huvudsakliga verksamhet bedrivs i Leksands IF
Ishockey AB. Leksands IF Fastighets AB äger och driver
Tegera Arena, vilken rymmer Leksands IF:s elitishockeylags
hemmamatcher samt andra arrangemang och event, och
LRF-hallen.
Tillhandahållande av handlingar
Följande
handlingar
kommer
under
Informationsmemorandumets giltighetstid att ﬁnnas
tillgängliga på Bolagets huvudkontor med adressen Tegera
Arena, Arenavägen 9, 793 31 Leksand:
• Bolagsordning för Leksands IF Ishockey AB
• Bolagets årsredovisningar och revisionsberättelser
för räkenskapsåren 2010/11, 2011/12 och 2012/13
• Detta Informationsmemorandum
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SKATTEFRÅGOR I SVERIGE
Nedan sammanfattas vissa svenska skatteregler som aktualiseras
med anledning av Nyemissioner för fysiska personer och aktiebolag
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige, om inte annat anges.
Sammanfattningen är baserad på antagandet att villkoren för
Nyemissionen uppfylls. Sammanfattningen är baserad på gällande
lagstiftning och är avsedd endast som generell information för
aktier. Sammanfattningen behandlar inte:

• Situationer då aktier innehas som lagertillgång i
näringsverksamhet,
• Situationer då aktier innehas av kommandit- eller
handelsbolag,
• De särskilda reglerna om skattefria kapitalinsatser
(inklusive icke-avdragsgilla kapitalförluster) och
utdelningar i bolagssektorn som kan bli tillämpliga när
investerare innehar aktier i Leksands IF Ishockey som
anses vara näringsbetingade (skattemässigt),
• De särskilda regler som i vissa fall kan bli tillämpliga
på aktier i bolag som är eller har varit fåmansföretag,
eller på aktier förvärvade med stöd av sådana aktier,
• Utländska företag som bedriver verksamhet från ett
fast driftställe i Sverige, eller
• Utländska företag som har varit svenska företag.
Vidare gäller särskilda skatteregler för vissa kategorier av företag.
Den skattemässiga behandlingen för den enskilde aktieägaren beror
delvis på dennes speciella situation. Varje aktieägare bör rådgöra
med oberoende skatterådgivare om de skattekonsekvenser som Nyemissionen kan medföra för dennes del, inklusive tillämpligheten
och eﬀekten av utländska regler och dubbelbeskattningsavtal.

[Tilldelning av aktier till anställda]
[Tilldelning av aktier är normalt inte en beskattningsbar
transaktion. Tilldelning av aktier till anställda kan dock i
vissa situationer ge upphov till förmånsbeskattning.
Förmånsbeskattning bör dock inte aktualiseras om de
anställda (inklusive styrelseledamöter, suppleanter och
beﬁntliga aktieägare) på samma villkor som andra,
förvärvar högst 20 procent av det totala antalet erbjudna
aktier och den anställdes förvärv av aktier uppgår till högst
30 000 kronor.]

Aktiebolag
För aktiebolag beskattas all inkomst, inklusive skattepliktig
kapitalvinst
och
utdelning,
i
inkomstslaget
näringsverksamhet med 26,3 procent skatt. Kapitalförlust på
aktier kan endast dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier. Om
kapitalförlusten inte kan utnyttjas av det företag som gjort
förlusten kan den samma år dras av från ett koncernbolags
skattepliktiga kapitalvinster på aktier och andra
värdepapper som beskattas som aktier, förutsatt att
koncernbidragsrätt föreligger och att båda bolagen begär det
vid samma års taxering. En kapitalförlust som inte kan
utnyttjas ett visst år får sparas (av det aktiebolag som gjort
förlusten) och dras av mot skattepliktiga kapitalvinster på
aktier och andra värdepapper som beskattas som aktier
under efterföljande beskattningsår utan begränsning i tiden.
Särskilda regler kan gälla för vissa företagskategorier eller
vissa
juridiska
personer,
till
exempel
investeringsfonder och investmentföretag.

Fysiska personer
För fysiska personer som är obegränsat skattskyldiga i
Sverige beskattas kapitalinkomster såsom ränteinkomster,
utdelningar och kapitalvinster i inkomstslaget kapital.
Skattesatsen i inkomstslaget kapital är 30 procent.
Kapitalförlust på marknadsnoterade aktier är fullt
avdragsgilla mot skattepliktiga kapitalvinster som
uppkommer samma år på aktier och andra
marknadsnoterade värdepapper som beskattas som aktier
(förutom andelar i investeringsfonder som innehåller
svenska fordringsrätter, så kallade räntefonder).
Kapitalförlust som inte kan kvittas på detta sätt får dras av
med 70 procent i inkomstslaget kapital .
Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital medges
reduktion av skatten på inkomst av tjänst och
näringsverksamhet samt fastighetsskatt och kommunal
fastighetsavgift. Skattereduktion medges med 30 procent av
den del av underskottet som inte överstiger 100 000 kronor
och med 21 procent av resterande underskott. Ett sådant
underskott kan inte sparas till senare år. För fysiska personer
som är obegränsat skattskyldiga i Sverige innehålls
preliminär skatt på utdelningar med 30 procent. Den
preliminära skatten innehålls normalt av Euroclear Sweden
AB eller, beträﬀande förvaltarregistrerade aktier, av
förvaltaren. Leksands IF Ishockey gör inget avdrag för
preliminär skatt annat än om så krävs enligt lag.

Aktieägare som är begränsat skattskyldiga i
Sverige
För aktieägare som är begränsat skattskyldiga i Sverige och
erhåller utdelning på aktier i ett svenskt aktiebolag uttas
normalt svensk kupongskatt. Detsamma gäller för
betalningar från ett svenskt aktiebolag till följd av, till
exempel, inlösen eller återköp av egna aktier genom ett
erbjudande riktat till samtliga aktieägare eller samtliga
aktieägare av ett visst slag. Skattesatsen är 30 procent.
Skattesatsen är dock i allmänhet reducerad genom dubbelbeskattningsavtal. I Sverige utförs avdraget för kupongskatt
normalt av Euroclear Sweden eller, beträﬀande
förvaltarregistrerade aktier, av förvaltaren. Aktieägare som
är begränsat skattskyldiga i Sverige – och som inte bedriver
verksamhet från ett fast driftställe i Sverige – är normalt inte
skattskyldiga i Sverige för kapitalvinster vid avyttring av
aktier. Aktieägare kan däremot vara skattskyldiga i sin
hemviststat. Enligt en särskild regel blir dock fysiska
personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige föremål
för kapitalvinstbeskattning i Sverige vid avyttring av aktier i
Leksands IF Ishockey, om de vid något tillfälle under det
kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio
kalenderåren har varit bosatta eller stadigvarande vistats i
Sverige. Tillämpligheten av denna regel är dock i ﬂera fall
begränsad av dubbelbeskattningsavtal.
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