
  

Om AIK Fotboll AB AIK Fotboll AB bedriver AIK Fotbollsförenings elitfotbollsverksamhet genom ett 

herrlag samt ett juniorlag för herrar. Herrlaget spelar 2014 i Allsvenskan 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 är noterat på NGM Nordic Growth Market 

Stockholm. För ytterligare information kring AIK besök www.aikfotboll.se. 

 

 
Pressmeddelande        2014-03-14 
 

 

Kommuniké från AIK Fotboll AB:s årsstämma den 13 mars 2014 
 

Följande beslut fattades av årsstämman: 
 
• Resultat- och balansräkningen för moderbolaget respektive koncernen avseende 
räkenskapsåret 2013 fastställdes. Årets resultat om -6 229 268 kronor läggs till den 
ackumulerade förlusten om totalt -14 475 821 kronor som överförs i ny räkning. 
 
• Val i enlighet med nomineringskommitténs förslag till styrelse: omval av styrelse-
ledamöterna Manfred Aronsson, Christer Danielsson, Gustaf Eriksson och Johan Segui. 
Nyval av styrelseledamöterna Per Carlsson, Mattias Grundström och Franco Zanetti. Per 
Carlsson valdes som styrelsens ordförande. 
 
• Styrelsearvode skall ej utgå till styrelsens ledamöter och revisorsarvode skall utgå enligt 
godkänd räkning. 
 
• Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret 2013. 
 
• Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare fastställdes i enlighet med av 
styrelsen framlagt förslag. 
 
• Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen 
med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier. 
 
• Bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera 
tillfällen, besluta om upptagande av vinstandelslån och/eller kapitalandelslån. 
 
På årsstämman informerades även om följande: 
• Huvudägaren AIK FF informerade årsstämman om att en utvärdering av alternativ 
handelsplats hade genomförts för AIK Fotboll-aktien och därmed en avnotering från NMG-
listan. Utvärderingen har överlämnats till AIK Fotboll AB:s styrelse för beslut. 
 
 
För mer information, kontakta:  
Thomas Edselius, VD AIK Fotboll AB 
070-431 12 11, thomas.edselius@aik.se 
 
Håkan Strandlund, Ekonomichef AIK Fotboll AB 
08-735 96 54, hakan.strandlund@aik.se 
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