
er bjudande att teckna aktier i 

Förvaltnings AB Blå Knuten 
i Nässjö under bildande

ässjö Idrottsförening skall bilda ett 
förvaltningsbolag,  «Förvaltnings AB Blå Knu-
ten i Nässjö» med ett aktiekapital om lägst 

30 000 kronor och högst 120 000 kronor.
 Föreningsstämman har givet styrelsen i uppdrag att sälja 
49 procent av aktierna till intresserade privatpersoner och 
företag/organisationer.
 Lägsta antal aktier som skall säljas till ett pris av 1 600 
kronor/styck, för att bolaget skall bildas, är 445 stycken.
 Blir inte samtliga erbjudna aktier sålda, det vill säga 445 
stycken, senast den 31 augusti 2020, betalas samtliga på 
särskilt konto, 8150-5 693 626 174-9 i Swedbank insatta köpe-
skillingar, i sin helhet åter till respektive inbetalare.
 Detta erbjudande gäller från och med den 8 juni och till 
och med den 31 augusti och görs i enlighet med 1 kap. 7§ 
Aktiebolagslagen. 
 På bolagets kansli på Skogsvallen, Blå Knuten finns bolagets 
fastställda bolagsordning samt förslag till aktieägaravtal samt 
mera detaljer om Nässjö Idrottsförenings finansiella ställning.
 Nässjö Idrottsförening har inga lån men har genom åren 
gjort förluster. Föreningen har idag ett negativt eget kapital 

(skillnaden mellan föreningens tillgångar och skulder) 
uppgående till cirka 1 miljon kronor.
 För att överhuvudtaget få kvala till Elitserien krävs att 
föreningen kan uppvisa ett positivt eget kapital. Som det 
finansiella läget ser ut i nuläget finns inte en möjlighet att ens 
få chansen att kvala. Därför beslutade Nässjö Idrotts förening 
på extra bolagsstämma den 13 januari 2020 att bilda ett aktie-
bolag som skall ägas till 51 procent av Nässjö Idrottsföre-
ning och till 49 procent av privatpersoner, organisationer 
och företag. Syftet är att överföra delar av NIFs finansiella 
åtaganden till bolaget medan den operativa verksamheten 
stannar i föreningen precis som idag.
 För att åstadkomma detta erbjuder vi nu möjlighet att 
köpa aktier i bolaget enligt ovan för ett pris av 1600 kronor 
per aktie. Detta är vår övertygelse att denna lösning bidrar 
till att göra Nässjö Idrottsförening långsiktigt hållbar.
 Nässjö Idrottsförening är sedan 1899 en av Nässjös äldsta 
och centrala idrottsföreningar som betyder mycket för både 
barn, ungdomar och vuxna. Tillsammans kan vi se till att 
bollen rullar vidare.  

Greger Phalén, ordförande



Så här går erbjudandet till:

Nässjö Idrottsförening erbjuder privatpersoner, 
organisationer och företag att förvärva aktier i Förvaltnings 
AB Blå Knuten i Nässjö.
 Antal som finns tillgängliga för köp är minst 445 aktier.
 Priset är 1600 kronor per aktie.
 Försäljningstiden är mellan den 8 juni och den 31 augusti, 
med möjlighet till förlängning. 
 Vid köp av samtliga för köp tillgängliga aktier, det vill säga 
minst 445 st aktier, tillförs Nässjö Idrottsförening 712 000 
kronor likviditetsmässigt och resultatmässigt 698650 kronor. 
Då Nässjö Idrottsförening efter försäljningen kommer att äga 
51 procent av aktierna i Förvaltnings AB Blå Knuten i Nässjö 
uppkommer enligt 1 kap. 11§ Aktiebolagslagen en koncern 
och därmed sammanhängande skyldigheter i bland annat 
redovisningssammanhang.
 I enlighet med 5 kapitlet Aktiebolagslagen skall samtliga 
ägare införas i en så kallad aktiebok varför inte särskilda 

aktiebrev behöver upprättas. Aktieboken skall alltid finnas 
tillgänglig på bolagets kansli. Ansvaret för att aktieboken 
upprättas och hålls tillgänglig vilar på bolagets styrelse. Sty-
relsen kommer dock att upprätta ett intyg till varje aktieägare 
om dennes ägande.
 Betalning för köpta aktier sker genom insättning på av 
bolaget för ändamålet särskilt upprättat konto i Swedbank, 
konto nr 8150-5 693 626 174-9. Vid insättning skall namn och 
hur många aktier man avser att förvärva uppges. 
 Teckningslista finns på Skogsvallen, Blå Knuten NIFs 
kansli där det finns möjlighet att teckna sin avsikt. Det går 
också att maila till NIF, kansli@nassjoif.se, så skickar vi en 
tecknings anmälan. När den är ifylld skickas den tillbaka till 
NIFs kansli via i föregående mening nämnd e-postadress 
eller till Blå Knuten, Skogsvallen, 571 41 Nässjö.
 Ytterligare information kan fås genom NIFs kansli. 


