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AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett herrlag, ett damlag samt ett 

juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2010 i Allsvenskan, damlaget i Damallsvenskan och juniorlaget, som utgör 

en viktig rekryteringsgrund för framtida spelare, spelar i Juniorallsvenskan samt deltar i nationella och 

internationella cuper och turneringar. AIK Fotboll AB har även ett samarbetsavtal med FC Väsby United, som 

spelar i Superettan. AIK Fotboll AB är noterat på NGM Nordic Growth Market Stockholm. För ytterligare 

information kring AIK besök www.aikfotboll.se. 
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Pressmeddelande     2010-12-22 
 

 
Kommuniké från AIK Fotboll AB:s extra bolagsstämma den 21 december 
2010 
 
 
Följande beslut fattades av den extra bolagsstämman: 
 

 Val i enlighet med nomineringskommitténs förslag till styrelse: omval av Mats Carlsson, Per 
Hägerö och Ronnie Smith, samt nyval av Johan Strömberg (ordförande), Thomas Gravius, 
Rickard Henze och Johan Segui. Lars-Göran Bergström, Per Bystedt, Mats Gustavsson, 
Mikael Hagman, Thomas Lyth, Göran Lööv och Emilia Reimer lämnar styrelsen. 

 

 Ändring av bolagsordningen enligt följande: 
 

Nuvarande lydelse § 5, första stycket Föreslagen lydelse § 5, första stycket 

Antalet aktier skall vara lägst 3 000 000 och 
högst 12 000 000. 

Antalet aktier skall vara lägst 8 399 998 och 
högst 33 599 992. 

Nuvarande lydelse § 5, tredje stycket Föreslagen lydelse § 5, tredje stycket 

Antalet aktier av serie A kan uppgå till högst 
1 916 667 stycken och antalet aktier av 
serie B till högst ett antal som svarar mot hela 
aktiekapitalet 

Antalet aktier av serie A kan uppgå till högst 
5 366 666 stycken och antalet aktier av serie B 
till högst ett antal som svarar mot hela 
aktiekapitalet 

 
 

 Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 
besluta om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.  

 

 Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, 
besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån. 

 

 

För ytterligare information kontakta: 

Annela Yderberg, VD AIK Fotboll AB 

Tel nr: 08-735 96 62 

Mobil: 070-431 12 62 

E-post: annela.yderberg@aik.se   
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