AIK Fotbollsförenings principer för ägande i AIK Fotboll AB (publ)
Bakgrund:
Allmänna Idrotts Klubben (AIK) har bedrivit fotbollsverksamhet sedan 1896. Klubbmärket och
namnet AIK, som även omfattar andra idrotter såsom ishockey, innebandy och bandy, är, i flera
varumärkesmätningar, värderat som ett av de mest värdefulla varumärkena i idrottssverige.
AIK bildade AIK Fotboll AB (publ), org. nr. 556520-1190 (Bolaget) i slutet av 1999 för att ta in
externt kapital samt för att möta SvFF:s krav för att inneha en s.k. elitlicens och för att hitta en
mer rationell drift av elitfotbollen.
AIK överförde elitverksamheten för seniorer och de äldsta juniorerna till Bolaget medan övrig
fotbollsverksamhet bedrivs av AIK fotbollsförening (AIK FF). År 2003 övertog AIK FF såväl
spelrätten i det allsvenska seriesystemet som AIK:s aktier i Bolaget.
AIK upplåter enligt avtal nyttjanderätt av varumärket AIK till Bolaget. AIK FF upplåter enligt
avtal spelrätten till Bolaget.
I dagsläget äger AIK FF en majoritet av rösterna i Bolaget, företrädesvis genom röststarka Aaktier. Kapitalmässigt äger AIK FF en mindre del.

Syfte:
Syftet med dokumentet är att lägga fast långsiktiga mål och principer för AIK FF:s ägande i
Bolaget. Vidare ska dokumentet ge vägledning om majoritetsägarens syn på mål för Bolaget
samt även hur majoritetsägaren önskar att verksamheten inom Bolaget bedrivs. Dokumentet
syftar även till att skapa stabilitet och förutsägbarhet för de externa parter som överväger att
investera kapital i Bolaget.

Övergripande riktlinjer:
Ägande och styrning
AIK FF är en medlemsstyrd idrottsklubb och röstmajoriteten i Bolaget ska tillhöra AIK FF. Detta
tills medlemmarna i AIK FF beslutar annorlunda. All fotbollsverksamhet som sker under AIK
FF:s huvudägande och styrning ska ske under namnet AIK Fotboll.
Utgångspunkt för ägande och styrning är ”ett AIK” dvs. att det handlar om utövande av en idrott
under ett klubbmärke och namn (AIK Fotboll).
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Med beaktande av de begränsningar om rätt till information som följer av att Bolaget är ett
publikt aktiebolag m.m. ska AIK FF och Bolaget samverka för att lämna information om den
löpande verksamheten i Bolaget till medlemmar och aktieägare.
AIK FF ska vara en aktiv ägare och föreningen ska utse majoriteten av antalet styrelseledamöter
i Bolaget. Ordföranden för Bolagets styrelse är normalt en av dessa ledamöter.
Styrelsemöten för AIK FF och Bolaget ska i lämpligaste mån läggas i anslutning till varandra. Vid
behov ska adjungering av ledamöter till respektive styrelse ske.
Bolagets syfte och mål
Syftet med Bolaget är att skapa optimala resurser för hela den sportsliga verksamheten med
iakttagande av SvFF:s krav för att inneha Elitlicens samt allmänna krav på Bolagets solvens och
soliditet.
AIK FF ska besluta om förslag till mål för Bolagets verksamhet. Det är styrelsen för Bolaget som
ska lägga fast målen för verksamheten. Det sistnämnda ska, i möjligaste mån, ske med
beaktande av det förslag som beslutats av AIK FF. Målen bör vara på såväl längre- som på
kortare sikt, t.ex. för en femårsperiod respektive för en säsong.
De kortsiktiga och långsiktiga sportsliga målen ska nås genom ekonomisk kontroll och adekvat
verksamhetsstyrning. Sportsliga satsningar ska göras med beaktande av Bolagets långsiktiga
fortlevnad och utan att Bolagets kort- och långsiktiga ekonomiska ställning riskeras. Elitlicensen
får aldrig äventyras. Nya intäkts- och bidragsskapande satsningar utanför kärnverksamheten
fotboll och arrangemang av fotbollsmatcher ska ske restriktivt och med begränsad risk.
AIK FF vill att Bolaget inför varje räkenskapsår upprättar en ekonomisk och sportlig plan som
ska presenteras och godkännas av Bolagets styrelse. I planen ska fastställas de finansiella och
ekonomiska mål som Bolaget ska uppnå. Avstämning mot planen ska ske löpande under året.
Avvikelse från planen får göras endast efter beslut av Bolagets styrelse. Sådant beslut får inte
delegeras.
Värdegrundsarbete
AIK FF tar ett socialt ansvar för barn och ungdomar genom att tillhandahålla en kvalitativ och
bred verksamhet. Värdegrunden för detta viktiga arbete utgörs av ”AIK-Stilen. AIK-stilen ska
genomsyra arbetet inom AIK Fotboll och Bolagets verksamhet ska bedrivas i enlighet med ”AIKStilen”.
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