
ANMÄLAN FÖR TECKNING I GEFLE IF ELITFOTBOLL AB
Skickas till (scanna eller ta en bild):
david.norell-hussein@geflefotboll.com

Alternativt:
Gefle IF Fotboll
Gavlehovsvägen 15
80633 GÄVLE

Teckningstid:   20180901 - 20181015
Teckningskurs:  1882 kr
Minsta teckningspost: 1 aktie

Undertecknad anmäler sig härmed, enligt villkor i prospekt att teckna sig för följande antal 
aktier i Gefle IF Elitfotboll AB

 Antal aktier i Gefle IF Elitfotboll AB

 Adress

 Efternamn/företagsnamn  Tilltalsnamn  Personnummer/org.nummer

 Postnummer

 Telefon

 Datum

 Ort

 E-Post

 Underskrift av tecknare

Senaste datum att skicka in anmälan om teckning är 20181015. Efter avslutad teckningsperiod 
kommer tilldelningsbeslut och inom tre dagar efter tilldelning skall likvid erläggas



Gefle IF FF har för avsikt att bolagisera elitverksamheten om vi tillsammans lyckas säkra ett 
tillräckligt stort kapitaltillskott. Genom att bli delägare i Gefle IF Elitfotboll AB är du en viktig del 
i satsningen mot Allsvenskan och en ny storhetstid.

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

• Utmana Fotbollssverige

• Renodla Gefle IFs verksamhet, bredd/idellt vs elit/kommersiellt

• Skydda hjärtat i föreningen, nämligen barn- och ungdomsverksamheten som idag går med 
överskott

• Skapa ännu större delaktighet bland supportrar genom delägarskap

Erbjudande

• 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 erhålles säsongskort 2019 och 2020

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

Varför investera i Gefle IF?

Gefle IF är Sveriges äldsta flersektionsförening och spelar en viktig roll i samhället och för 
Gävles ungdomar. Idag är ca 1000 barn deltagare i Gefle IF Fotboll varav 30% är tjejer och 
30% barn med utländsk härkomst. Fotboll engagerar, skapar sysselsättning och inkluderar 
människor i ett positivt sammanhang. Med ett lag som får möjlighet att konkurrera på högsta 
nivå skapas förebilder, idoler och bra marknadsföring av Gävle som stad. Det i sin tur leder till 
positiva effekter som är bra för kommunen, invånarna och näringslivet. 

Den ekonomiska prognosen visar även ett överskott i bolaget fr.o.m. år 2020 (exkl 
spelarförsäljningar). 

Erbjudandet riktas mot privatpersoner. Det är möjligt att köpa aktier via bolag.  Gefle IF 
FF är via 51%-regeln majoritetsägare i detta bolag.

För ytterligare information ladda ner prospektet via www.gefleiffotboll.se.

BLI DELÄGARE I GEFLE IF ELITFOTBOLL AB


