
det bästa 
läget att 
investera i
Gefle IF ff? 
 just nu!



Ett av mina bästa Gefle IF-minnen var en match i Svenska Cupen på Strömvallen, mitten av 90-talet. Gefle, då ett stabilt 

division 1-norra lag och stora IFK Göteborg på besök. Jag var bollkalle och Ravelli stod i mål. Jag minns inte så mycket 

av själva matchen, men jag tror Christer Öberg vann målvaktsmatchen. Hur som helst var jag då, som nu, en stolt 

GIF-supporter, och alla som engagerar sig i klubben har sina egna stora minnen där vi just där och då har varit stolta 

GIF-fans. Malmö hemma kanske, när Gefle med Mathias Woxlin i spetsen vänder ett hopplöst 0–3-underläge? De stolta 

och fina stunderna är många och nu ger vi dig möjligheten att vara med för att skapa nya hjältar, nya minnen och ny 

fotbollshistoria. Vi vill återigen utmana fotbollssverige! Svensk fotboll är fantastisk och Åshöjden-resor görs hela tiden 

av olika klubbar. Bara de senaste åren har vi sett många bevis på det och vi i Gefle IF har bidragit genom att ta oss från 

division 2 till att vara ett långvarigt allsvenskt lag under 2000-talet.

Nutidens fotboll präglas av de ekonomiska förutsättningarna. Det behövs en stabil och stark ekonomi för att 

överhuvudtaget kunna utmana och för att bevara sin position. Vi har engagemanget, kompetensen och viljan att på 

sikt bygga något starkt och hållbart med egna operativa medel. Grundförutsättningarna finns; i erfarenhet, tradition 

och faciliteter. Det ligger i våra egna händer att skapa vår egna plattform att stå på. En som kan ge respekt i fotbolls-

sverige och skapa stolthet bland Gävlebor. Men den tid vi behöver och de ekonomiska förutsättningarna som krävs 

taktar inte alls. Tyvärr är det ekonomiska nuläget minst sagt prekärt och det beror på massvis av faktorer, vilka vi 

naturligtvis måste dra lärdom av.

Vi vill vinna! En sann ”GIF:are” ger aldrig upp. Sveriges äldsta flersektionsförening förtjänar rampljuset, 

medaljer och att vara en förebild inom svenskt föreningsliv. Det är inget några få heltidsanställda och en 

ideell styrelse kan göra på egen hand, utan vi behöver dig och staden bakom oss och nu bjuder vi in alla 

till att vara en del i att skapa nya framgångar. 

Vi vill:

Detta inte bara för att rädda vår klassiska klubb, utan även för att få 

den injektion vi så väl behöver för att ta stora kliv på fotbollstrappan mot 

toppen och med vårt förebildskap bidra till ett bättre Gefle. Dit ska vi!

Du bidrar genom att bli delägare i stadens fotbollslag – för 1882 kr 

så är du en viktig spelare och i allra högsta grad delaktig i att skapa 

ny fotbollshistoria, nya stolta segrar, nya hjältar och förebilder. 

Tillsammans ger vi oss förutsättningarna att återigen vara en fotbolls-

klubb att vara stolta över. En som ger sportsliga framgångar och en 

verksamhet som bidrar till ”Ett Bättre Gefle” för alla, stora som små.

   Tillsammans gör vi skillnad 

 och skapar stolt fotbollshistoria, 

      men då måste vi agera, nu!

Föreningens fokus just nu är på att vinna eller försvinna…

• Göra en satsning för att säkra elitfotboll i Gävle på sikt

• Skydda och utveckla föreningens hjärta; barn- och ungdomsverksamheten

• Effektivisera vår stora verksamhet

David Norell-Hussein
Klubbdirektör, 
Gefle IF FF
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Prospekt Gefle IF Elitfotboll AB

Ekonomisk prognos

Syftet med bolagiseringen av elitverksamheten som idag bedrivs 
i Gefle IF Fotbollsförening är följande:

• Säkra elitfotboll i Gävle, klara licensnämndens krav på positivt eget kapital

• Vision om att utmana Fotbollssverige

• Renodla stor och diversifierad verksamhet, bredd/ideellt till elit/komersiellt

• Skydda och utveckla barn- och ungdomsverksamheten 

• Skapa ännu större delaktighet bland supportrar genom delägarskap

• Målsättning att få in 9,5 miljoner kronor via aktieförsäljning

FINANSIELL INFORMATION

• Central fördelning via TV-avtal ökar med mer än 100% fr.o.m. år 2020 (intäkt baseras på tabellplacering)

• Central fördelning via nytt spelavtal ökar med 50% fr.o.m. år 2020 (intäkt baseras på tabellplacering)

• Långsiktigt arbete för att öka match- och marknadsintäkter 

ERBJUDANDE

Antal aktier:   5048 st

Pris per B-aktie:  1882 kr

Teckningstid:   1 september – 15 oktober

Likviddag:   31 oktober

Kapital i Gefle IF AB vid full teckning: 9,6 miljoner (totalt 6048 st aktier)

Röstandel vid full teckning externa ägare: 33,5% (dvs Gefle IF FF behåller 2/3 majoritet)

• Vid köp av 1 st aktie erhålles biljetpott om 10 st biljetter säsong 2019 

• Vid köp av 5 st aktie erhålles biljettpott om 10 st biljetter vardera per säsong, 2019 & 2020 

• Vid köp av minst 20 aktier erhåller säsongskort 2019 och 2020 

• Vid köp av minst 50 aktier erhålles signerad matchtröja med eget tryck samt säsongskort 2019 & 2020 

 2016 (allsv) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 (allsv)

INTÄKTER        

Matchintäkter inkl säsongskort 4 500 000 2 000 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000 3 500 000 4 000 000 5 000 000

Sponsor och reklamintäkter 10 500 000 8 900 000 6 500 000 7 500 000 8 000 000 8 500 000 9 000 000 10 000 000

SEF/UEFA 12 500 000 3 800 000 3 500 000 3 800 000 9 000 000 10 500 000 15 000 000 15 000 000

Spelarförsäljningar 550 000 900 000 1 900 000     

        

Totalt intäkter 28 050 000 15 600 000 14 200 000 14 200 000 20 000 000 22 500 000 28 000 000 30 000 000

        

KOSTNADER        

Verksamhetskostnader -8 800 000 -7 200 000 -3 800 000 -3 800 000 -4 200 000 -5 000 000 -5 000 000 -8 000 000

Personalkostnader ink soc -17 600 000 -13 700 000 -13 000 000 -13 000 000 -15 000 000 -17 000 000 -19 000 000 -21 000 000

Avskrivningar -660 000 -377 000 -350 000 -325 000 -300 000 -275 000 -250 000 -225 000

        

Totalt kostnader -27 060 000 -21 277 000 -17 150 000 -17 125 000 -19 500 000 -22 275 000 -24 250 000 -29 225 000

        

Resultat 990 000 -5 677 000 -3 250 000 -3 250 000 500 000 225 000 3 750 000 775 000



KONTAKTA: David Norell-Hussein, 070-2230855

LÄS MER PÅ: gefleiffotboll.se

Vi stöttar satsningen mot ett lag i fotbollens finrum.

Stolta samarbetspartners 
för att #gefleraffärer
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   Vill du göra en god
  placering för att 
#geflermöjligheter (?)

vår offensiva startelva!
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Daniel Theorin
fd mittback och 
straffkung i GIF

Åsa Wiklund Lång 
kommunalråd 

(S)

Jacob Dalborg
fd VD 

Bonnier Books

Daniel Sundström 
ordförande 

Carrickläktaren

Jonas Lantto
lagkapten 

GIF

Malin Eriksson
marknadschef 
Gävle Energi

Petter Lundgren 
VD 

Clockwork

Patrik Stenvard
kommunstyrelsens 

ordförande (M)

Malin Rogström 
ordförande 
Gefle IF FF

Mattias Hugosson
fd stormålvakt

Thomas ”Badis” 
Anderssson, fd 
styrelseordf. GIF


