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Benjamin Mbunga Kimpioka till AIK 

Fotboll 
 

AIK Fotboll är överens med den 22-årige forwarden Benjamin 

Mbunga Kimpioka och hans engelska klubb Sunderland AFC om en 

omgående transfer till AIK och avtalet mellan parterna gäller 

till och med den 31 december 2024. 

 

– Benjamin är en ung, offensiv, kraftfull forward som kan 

spela både centralt och i ytterzon. En svensk U21-

landslagsman som bidrar med internationell erfarenhet efter 

flera år i engelsk fotboll, säger herrlagets sportchef Henrik 

Jurelius. 

 

– Jag är väldigt glad över att allt hann falla på plats på så 

kort tid. Det var mycket stress, men det var det värt. Nu 

längtar jag efter att komma ner på Karlberg och träffa 

spelarna och Bartosz, säger Benjamin Mbunga Kimpioka. 

 

För en längre faktapresentation av Benjamin Mbunga Kimpioka, 

se det bifogade materialet i detta pressmeddelande. 

 

 

 

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 Benjamin Mbunga Kimpioka 

 

22-årige Benjamin Mbunga Kimpioka, född måndagen den 21 

februari 2000, började spela fotboll i moderklubben 

Knivsta IK. Som tolvåring flyttade han vidare till IK 

Sirius FK där han spelade ungdomsfotboll med Uppsala-

klubben innan han upptäcktes av engelska agenter. Den 1 

juli 2016 skrev Benjamin Mbunga Kimpioka på ett kontrakt 

som ungdomsproffs med akademin hos Sunderland AFC, vars 

A-lag då spelade i Barclays Premier League, och han 

började spela med deras U18-lag. Under säsongen 2016/2017 

blev det 29 matcher i U18 Premier League, varav 23 från 

start, och han svarade för fem mål. Den efterföljande 

säsongen blev det tolv matcher från start i U18 Premier 

League och han svarade för tio mål. 

 

Det blev säsongen 2017/2018 även debut för Sunderlands 

U23-lag i Premier League 2 Division one där han noterades 

för ett mål på nio spelade matcher, varav sex i 

startelvan. 2018/2019 blev det spel med U23-laget i 

Premier League 2 Division two och det blev sammanlagt 19 

matcher, varav 17 från start, och två mål för Benjamin. 

 

Debuten för A-laget i Sunderland AFC skedde i English 

Football League Trophy, en cupturnering för de 48 

klubbarna i League One och League Two, då ”The Black 

Cats” den 4 september 2018 mötte Stoke Citys U21-lag (4–2 

efter straffsparkar) inför 7 644 åskådare på Stadium of 

Light i Sunderland. Benjamin inledde på bänken i tröja 

nummer 48 under ledning av den skotske managern Jack Ross 

och ersatte Charlie Wyke i den 75:e matchminuten. Det 

blev ytterligare tre inhopp för honom i ligan och fem 

matcher på bänken då Sunderland AFC slutade på femte 

plats i League One. Man tog sig fram till final i kvalet 

till Championship, men föll på stopptid med 1–2 mot 

Charlton Athletic FC inför 76 155 åskådare på Wembley 

Stadium i London den 26 maj 2019. Ligadebuten för 

Sunderland AFC kom den 2 oktober 2018 då man i den elfte 

omgången av League One mötte Peterborough United FC (2–2) 

inför 28 727 åskådare på Stadium of Light. I den 92:a 

matchminuten ersatte svensken forwarden Jerome Sinclair.  
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Det första målet för ”The Black Cats” kom hemma på 

Stadium of Light mot Carlisle United FC (3–1)  i EFL 

Trophy den 9 oktober 2018 då han svarade för 1–0-målet 

redan i den tredje matchminuten. 

  

Även säsongen 2019/2020 blev det fyra inhopp i League One 

då Sunderland AFC slutade åtta i tabellen. Benjamin bytte 

till tröjnummer 31 inför säsongen och det första målet i 

League One kom den 23 november 2019 då han framspelad av 

Grant Leadbitter kvitterade till 1–1 hemma mot Coventry 

City FC i matchens sista ordinarie minut. Han hade i 

matchen ersatt William Grigg åtta minuter tidigare. Det 

blev även elva matcher, varav nio från start, med 

klubbens U23-lag i Premier League 2 Division two och 

svensken noterades för tre mål. Den 1 oktober 2020 

meddelade Sunderland AFC att man tecknat ett nytt avtal 

med Benjamin Mbunga Kimpioka som löpte över ett år med en 

option på ytterligare ett år, detta efter att avtalet 

mellan parterna löpt ut under sommaren. 

 

Säsongen 2020/2021 startade han sex matcher i Premier 

League 2 Division two och gjorde fyra mål innan 

Sunderland AFC den 27 mars 2021 meddelade att man var 

överens med Torquay United FC, hemmahörandes i National 

League, om en utlåning av Benjamin under resten av 

säsongen 2020/2021. Debuten för honom skedde borta mot 

Dagenham & Redbridge FC (0–1) den 27 mars 2021 då han 

inledde på bänken under ledning av den engelske managern 

Gary Johnson innan han ersatte Scott Boden i den 57:e 

matchminuten. Det blev sammanlagt tio matcher, varav tre 

från start, för honom då Torquay United FC slutade tvåa i 

tabellen. 

 

Under den nuvarande säsongen 2021/2022 har Benjamin 

Mbunga Kimpioka spelat fyra tävlingsmatcher med 

Sunderland AFC. Det har blivit två inhopp i League One, 

ett inhopp i Ligacupen och en match från start i EFL 

Trophy. Han svarade för ett ligamål hemma mot Sheffield 

Wednesday FC (5–0) inför 34 652 åskådare på Stadium of 

Light den 30 december 2021 då han fastställde 

slutresultatet i den 75:e matchminuten. 

 



 

 

 

Pressmeddelande  2022-04-01 

 

 

 

 

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings 

elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, damlag samt ett juniorlag 

för herrar. 2022 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. 

Han har även startat 13 matcher för U23-laget i Premier 

League 2 Division two och svarat för fyra mål. Den 30 

september 2021 sändes han iväg till Southend United FC på 

ett månadslångt lån. Debuten för ”The Shrimpers” skedde 

den 2 oktober 2021 då man i National League mötte 

Solihull Moors FC (0–2) på ARMCO Arena i Solihull, West 

Midlands då han startade matchen i tröja nummer 33 under 

ledning av den engelske managern Phil Brown. Det blev 

sammanlagt två matcher från start för honom i Southend 

United FC innan han återvände till Sunderland AFC. 

 

Den 3 oktober 2017 debuterade Benjamin Mbunga Kimpioka 

för det svenska P17-landslaget då de mötte Schweiz (2–4) 

på Stade de Chailly i Montreux. Benjamin inledde matchen 

i tröja nummer 17 under ledning av förbundskaptenen Hans 

Wildow. Det första landslagsmålet kom med P18-landslaget 

då man mötte Rumänien (1–2) den 14 oktober 2018 då han 

byttes in i den 59:e matchminuten och 25 minuter senare 

kvitterade till 1–1. Det har hittills blivit spel i nio 

U21-landskamper samt tio U19-landskamper och Benjamin har 

svarat för fem mål. 


