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Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2021 spelar herrlaget i Allsvenskan, damlaget i OBOS 

Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör en viktig rekryteringsgrund 

för framtida spelare, spelar i P19 Allsvenskan Norra. AIK Fotboll AB 

är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare 

information kring AIK Fotboll besök www.aikfotboll.se. 

Paulos Abraham lämnar AIK Fotboll 
 

AIK Fotboll är överens med den nederländska klubben FC 

Groningen om en omedelbar transfer av den 18-årige spelaren 

Paulos Abraham. Det blev 27 tävlingsmatcher för Paulos under 

debutsäsongen i AIK och han noterades för fyra mål. 

 

Transfern till FC Groningen inleds med en låneperiod som 

sträcker sig från och med den 1 februari 2021 till och med 

den 30 juni 2021 och därefter genomförs den permanenta 

transfern per den 1 juli 2021. 

 

– Vi kan konstatera att det blev en kort sejour i AIK, vilket 

så klart är ett bevis på att AIK är en bra språngbräda ut i 

Europa. Paulos har sedan dag ett varit tydlig i sin ambition 

om sitt nästa steg och har jobbat hårt för att ta sig dit. 

Jag vill ta tillfället i akt att tacka spelare och ledare 

runt Paulos som varit med och bidragit till att han idag får 

denna möjlighet - och AIK i slutändan en betydande intäkt i 

tuffa tider, säger AIK Fotbolls sportchef Henrik Jurelius. 

 

AIK Fotboll AB har infört en klassificering av 

spelartransfers baserad på nettoresultatet vid varje transfer 

enligt nedanstående skala: 

 

Klass         Från (kSEK) Till (kSEK) 

I                     0        2 500 

II                2 500        5 000 

III               5 000       10 000 

IV               10 000       20 000 

V                20 000       40 000 

VI               40 000       70 000 

 

Transfern av Paulos Abraham till FC Groningen hamnar i klass 

IV. Beloppen i skalan avser resultateffekt netto av en 

spelarförsäljning i enlighet med Uefas definition av 

resultatmåttet ”Player Trading”, d v s spelarförsäljning med 

avdrag för agentarvoden och andra försäljningskostnader samt 

avskrivning på spelare. 
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18-årige Paulos Abraham, född den 16 juli 2002 i Solna, 

inledde karriären i moderklubben IF Brommapojkarna. Den 17 

mars 2020 meddelade AIK Fotboll att man var överens med 

Paulos Abraham om ett kontrakt som sträckte sig till och med 

den 31 december 2023. Det blev 27 tävlingsmatcher för honom i 

AIK-tröjan. För en längre faktapresentation av Paulos 

Abraham, se det bifogade materialet i detta pressmeddelande. 

 

– Jag vill tacka alla som hjälpt mig under min tid i AIK. Det 

har varit en tid som bidragit i min utveckling och gett mig 

nya erfarenheter. Framför allt vill jag tacka för det stöd 

som jag upplevt från alla AIK-supportrar. Jag känner mig redo 

för att ta nästa steg när jag nu skriver på för FC Groningen 

och det är med spänning som jag ser fram emot vart det ska ta 

mig, säger Paulos Abraham. 

 

– Vi är glada att vi kunde ta vid och fortsätta utvecklingen 

av Paulos som IF Brommapojkarna lagt en fin grund till och 

därför känns det bra att de får en skälig ersättning för sitt 

arbete. Det finns en tråkig sida och det är att Paulos inte 

fick möjligheten att spela inför våra supportrar, men den 

möjligheten får leva för framtiden, avslutar AIK Fotbolls 

sportchef Henrik Jurelius. 

 

Denna information är sådan som AIK Fotboll AB är skyldigt att 

offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. 

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 

försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021, kl 20:00 

(CET). 

 

 

För mer information, kontakta: 

Henrik Jurelius, sportchef (herr) AIK Fotboll 

Mobil: 070 - 431 12 02 

E-post: henrik.jurelius@aikfotboll.se 
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Fakta Paulos Abraham 

 

Paulos Abraham, född tisdagen den 16 juli 2002 på Karolinska 

sjukhuset i Solna och uppväxt i Stockholmsförorten Husby, 

började som femåring att spela fotboll och knappt två år 

senare anslöt han till moderklubben IF Brommapojkarna. I BP 

gick han hela vägen från knatteskola, ungdomsfotboll och 

juniorfotboll till debuten i a-laget. Paulos Abraham spelade 

med BP:s juniorlag och vräkte in mål både med U17-laget och 

U16-laget. På 54 spelade matcher med U17 och U16 svarade han 

för 57 mål i den rödsvarta tröjan. Två av målen kom i U17-

finalen av Ligacupen mot Hammarby IF (3–0) inför 100 åskådare 

i Prioritet Serneke Arena i Göteborg den 24 mars 2019. I den 

38:e matchminuten gav Paulos BP ledningen då han distinkt 

slog in en straffspark i det vänstra hörnet bakom målvakten 

Amar Dzevlan och 19 minuter senare fastställde han 

slutresultatet efter ett fräckt och välriktat vänsterskott ur 

snäv vinkel. 

 

Under 2019 spelade han även med P19-laget och svarade för 13 

mål på 11 spelade matcher i P19 Allsvenskan Norra och den 

efterföljande slutspelsserien då IF Brommapojkarna slutade på 

andra plats i tabellen, en poäng efter IF Elfsborg. 

Seriedebuten för P19 skedde hemma mot Assyriska FF (7–1) i 

den fjärde omgången av Allsvenskan Norra inför 50 åskådare på 

Grimsta IP i Vällingby den 19 april 2019. Paulos debuterade i 

tröja nummer 11 och svarade för 2–0-målet i den 41:a 

matchminuten. 

 

Den 8 februari 2020 meddelade IF Brommapojkarna via sin 

hemsida att man flyttade upp Paulos Abraham från u-truppen då 

klubben signerade ett a-lagskontrakt med honom. 

Tävlingsdebuten för a-laget skedde borta mot Gif Sundsvall 

(2–2) i gruppspelet av Svenska cupen 2019/2020 inför 400 

åskådare i Nordichallen i Sundsvall den 24 februari 2020. 

Paulos Abraham var uttagen i startelvan av den nye engelska 

chefstränaren Shaun Constable och iklädd tröja nummer 14 gav 

han bortalaget ledningen med 1–0 i den 13:e matchminuten då 

han slog in en retur bakom hemmamålvakten Andreas Andersson.  
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Paulos spelade även de efterföljande cupmatcherna i 

gruppspelet, hemma mot Hammarby (0–2) och borta mot Varbergs 

BoIS FC (1–1), så det blev sammanlagt tre tävlingsmatcher för 

BP innan övergången till AIK. AIK Fotboll meddelade den 17 

mars 2020 att man var överens med Paulos Abraham om ett 

kontrakt som sträcker sig till och med den 31 december 2023. 

 

Tävlingsdebuten skedde i den allsvenska premiären borta mot 

Örebro SK (2–0) på Behrn Arena i Örebro den 14 juni 2020 då 

han under ledning av chefstränaren Rikard Norling spelade 

hela matchen i tröja nummer 14. I den efterföljande 

allsvenska omgången, hemma mot IFK Norrköping FK (1–4) på 

Friends Arena i Solna den 17 juni 2020 noterades han för sin 

första målgivande passning i AIK-tröjan då han spelade fram 

lagkaptenen Henok Goitom till matchens sista mål i den 88:e 

matchminuten. Paulos Abrahams första mål för AIK kom borta 

mot Malmö FF (1–4) på Eleda stadion i Malmö den 25 juni 2020, 

i den från mars uppskjutna kvartsfinalen av Svenska cupen 

2019/2020. Paulos gav AIK ledningen i den sjunde matchminuten 

efter att hemmalagets försvar inte fått bort bollen framför 

det egna straffområdet och Paulos fångade upp bollen, gick åt 

vänster, vände in i straffområdet där han skaffade sig en 

lucka och sköt hårt in bollen innanför den vänstra stolpen. 

 

Hans första allsvenska mål kom hemma på Friends Arena den 5 

juli 2020 och betydde poäng mot Falkenbergs FF (1–1). Precis 

när ordinarie tid passerats slog Sebastian Larsson från 

högerbacksposition fram bollen längs högerkanten till Henok 

Goitom som fångade upp bollen bakom Tobias Englund och slog 

ett inlägg som nådde huvudet på inhopparen Jasir Asani vars 

nick gick till Paulos Abraham. AIK-forwarden drog till med 

vänsterfoten på halvvolley och bollen satt sekunden senare i 

insidan av den högra gaveln och 1–1 var ett faktum. Det blev 

under debutsäsongen i AIK spel i 27 tävlingsmatcher, varav 23 

från start, och han noterades för fyra mål och fyra 

målgivande passningar. De övriga två målen kom borta mot 

Varbergs BoIS FC (2–2) den 19 juli 2020 och hemma mot 

Hammarby (3–0) den 20 september 2020. Hans disciplinära facit 

blev ett gult kort och inget rött kort. 
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Paulos Abraham har inför 2021 spelat åtta landskamper för 

Sverige, varav tre U21-landskamper, två P17-landskamper och 

tre P16-landskamper. Debuten skedde mot Belgien (0–3) i en 

fyrnationsturnering med P16-landslagets Future Team på 

Billund stadion i Danmark den 17 april 2018. Paulos startade 

matchen i tröja nummer 11 under förbundskaptenen Ulf 

Kristianssons ledning och ersattes av Örebro SK:s Noel 

Milleskog i den 60:e matchminuten. Den senaste landskampen 

spelade Paulos den 18 november 2020 då U21-landslaget i EM-

kvalet mötte Italien (1–4) i Pisa. Han hade fem veckor 

tidigare gjort två mål i 10–0-segern över Armenien i EM-

kvalet då han byttes in i den 67:e matchminuten och gjorde 5–

0 minuten senare och 9–0 i den 92:a matchminuten. 


