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John Chibuike till AIK Fotboll
AIK Fotboll har tecknat ett avtal med John Chibuike som sträcker sig över
resten av 2016. Klubben arbetar nu för att få John spelklar så snart som
möjligt.
– Med John i AIK får vi ett spetsigt offensivt alternativ. Vi får tillgång till en spelare som
är bra på att bli rättvänd och därifrån hota på flera olika sätt i hög hastighet, säger AIK
Fotbolls sportchef Björn Wesström.
– Det känns riktigt kul att ha skrivit på för AIK och jag ser fram emot att få göra min
debut inför supportrarna, säger John Chibuike.
– John har vi följt länge. Jag fick namnet av Björn i överlämningen när jag tillträde min
tjänst som chefsscout i november 2013 och sedan dess har jag följt honom live. Nu
när tillfälle gavs var vi snabba att agera, säger AIK Fotbolls chefsscout Tobias
Ackerman.
27-årige John Chibuike, född den 10 oktober 1988 i Enugu i sydöstra Nigeria, inledde
sin seniorkarriär i Enugu Rangers innan han skrev på för BK Häcken inför säsongen
2009. Efter 70 allsvenska matcher, varav 57 från start, och 16 mål för BK Häcken
skrev Chibuike sommaren 2011 på ett avtal med norska Rosenborg BK. Det blev
nästan tre år i Tippeligaen med Rosenborg innan turkiska Gaziantepspor och
Chibuike kom överens om ett avtal. Avtalet mellan parterna bröts dock den 30 juni
2016.
John Chibuike har genomgått en läkarundersökning i Solna, AIK Fotboll är överens
med Chibuike om ett avtal för resten av 2016 och han är registrerad hos Svenska
Fotbollförbundet innan transferfönstret stängde. För att transfern ska gå igenom
behöver det turkiska fotbollsförbundet bekräfta att kontraktet mellan John Chibuike
och Gaziantepspor bröts den 30 juni 2016 samt att Chibuike erhåller arbetstillstånd i
Sverige. John Chibuike kommer att spela i tröja nummer 14 i AIK.

För mer information, kontakta:
Björn Wesström, Sportchef AIK Fotboll
08 - 735 96 19, bjorn.wesstrom@aik.se
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