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Vita Hästen har under de senaste åren

skapat en hockey-hype i Norrköping

genom avancemanget till

HockeyAllsvenskan.

Vita Hästen Ishockey AB (VHIAB)
driver den kommersiella verksamheten

samt elitishockeyn och har som mål att 

förvalta dessa verksamheter kopplat till 

varumärket, samt skapa förutsättningar 

för utveckling av ishockey i Norrköping. 

Vita Hästen som koncern genomgår en

genomgripande förändring vad gäller

organisation och ekonomi.

De ekonomiska utmaningarna är 

fortfarande påtagliga. Steget upp i eliten 

är ett stort steg som ställer krav på

kapital, resurser och organisation.

Nyligen beslutades 

om högre krav på eget 

kapital för klubbar i 

HockeyAllsvenskan 

vilket innebär att för 

nästkommande säsong 

2018/19 ökar kravet 

på eget kapital till 1,5 

miljoner för att därefter 

successivt öka till 4 miljoner 2022.

För att långsiktigt skapa en stabil grund

krävs tillskott av kapital utöver vad den

löpande verksamheten genererar.

Mot den bakgrunden har beslut fattats

att avyttra delar av föreningens aktie-

innehav i VHIAB på marknaden samt öka 

inflytandet från aktieägarna 

genom att skapa ett Ägarforum.



Position på marknaden
Vita Hästen är utan jämförelse det mest 

betydande varumärket vad gäller  

ishockey i Norrköping. Vita Hästen  

spelar hemma i Himmelstalundshallen, 

en arena med erkänt bra atmosfär. 

Hallen tar 4 300 besökare och har ett 

snitt på ca 2 800 under en säsong. 

Hockeyallsvenskan ses ”live” av 1 miljon 

besökare per säsong och matcherna 

visas i TV. Serien är den 12:e mest 

besökta serien ur ett totalt 

europeiskt perspektiv. 

Vita Hästen är också väl etablerat  
ur ett näringslivs perspektiv i  

Norrköping. Ett Affärsforum med företag 

från staden möts regelbundet i  

Vita Hästens regi och en stor andel av 

stadens företag är representerade som 

partners och i olika former av  

samarbete. 

En mycket aktiv fan-klubb Hästen Fanz, 

kompletterar bilden av en verksamhet

som väcker känslor och engagemang

och med en stark värdegrund.

Vita Hästen är också engagerat i flera 

CSR-projekt; Ett Drogfritt Norrköping 

och #Starkaretillsammans.

Målsättning och Affärsidé
VHIAB skall kapitalisera på de

kommersiella rättigheterna till

namnet Vita Hästen och underhålla 

Norrköping med ishockey.

— Organisation med struktur och   

 kompetens för att driva långsiktig  

 elitverksamhet.

— Eget kapital som garanterar 

 elitlicens.

— En lokal marknadsförsäljning   

 uppgående till 15 MSEK

— Ett publiksnitt på 3000 inom 3-5 år.

Affärsidé
... att underhålla Norrköping med en 

engagerande ishockeyupplevelse.

Vision 

Bolagets vision är att skapa förut-

sättningar för att utveckla Vita Hästen till 

en av Sveriges ledande ishockeyklubbar 

med representationslag som utgör en 

stolthet för Norrköping. I visionen ligger 

också att skapa nya affärsmöjligheter för 

verksamheten utifrån ett starkt 

varmärke.

En investering i VHIAB skall inte i

första hand ses som en direkt

finansiell investering. Det handlar nog 

mera om en investering i allt det

goda som finns i visionen att elitishockey 

spelas i Norrköping och de långsiktiga 

fördelar det ger;

— Positiv uppmärksamhet

— Underhållning och glädje

— Affärsmöjligheter i nätverk 

 och kontakter

— Exponering lokalt och rikstäckande 

 i media

— Stöd till ungdomsverksamhet

— Stöd till Hästens supportrar

Sportsliga nyckeltal 
Vita Hästen totalplacering inom svensk 

ishockey räknat från SHL och nedåt.

12/13    13/14    14/15     15/16      16/17
30          24          20           25            24

Ambitionen är alltid att nå en placering 

som ger möjlighet till slutspel.

Publik
73 000-78 000 åskådare per säsong. 

65 % beläggning (snitt i serien: 52%) 

65 000 ser Vita Hästen på bortaplan. 



Information inför investering
Föreningen äger innan detta erbjudande 

genomförs ca 86 % av totala antalet  

aktier i VHIAB. Övriga aktieägare är på 

olika sätt anknutna till Vita Hästen.

Bolaget är ett s.k. IdrottsAB som skall

ägas till minst 51% av föreningen.

Bolagets totala antal aktier:  
A-aktier: (10 röster) 4 714 st

B-Aktier: (1 röst) 46 373 st

Antal till försäljning i detta skede:  
5000 st B

Teckningskurs: 200 SEK per aktie

Handelsposter: 25 aktier

Löptid för detta erbjudande: 
Intill fulltecknande eller som längst till 

sista april 2018.

Eftersom detta inte är en nyemission

uppstår normalt ingen effekt på

aktiekursen. Vid fall av fulltecknande

kan nytt beslut om att avyttra ytterligare

5000 aktier komma att fattas för att

uppnå ett långsiktigt slutmål om att

tillföra 2 MSEK till verksamheten.

Det tillförda kapitalet kommer dels 

att lösa en koncernskuld mellan HC

och VHIAB och dels att tillföras VHIAB

som aktieägartillskott. 

I aktieboken finns registrerat villkorade 

aktieägartillskott till ett totalt värde av 

ca 7 MSEK. Dessa är ej att se som lån 

utan förfaller till betalning först i ett läge 

där verksamheten är fullt ut och lång-

siktigt finansierad men innan utdelning 

sker till övriga aktieägare.

VHIAB avser att fördjupa samarbetet 

med ägarna genom tillskapandet av ett 

Ägarforum.

Att genomföra ett förvärv enligt detta
prospekt Transaktionen genomförs efter

direkt kontakt med Yvonne Anglesjö.

Aktieägaravtal och Aktiebrev upprättas 

och betalning sker kontant till  

föreningens konto i Handelsbanken.  

För ytterligare och mer detaljerad

information om VHIAB hänvisas till

klubbens hemsida eller direktkontakt

med Yvonne Anglesjö. Senaste års- 

rapport kan beställas från Vita Hästens 

kansli.

Vita Hästen är en klubb med fina anor 
som berör och så ska det fortsätta vara.

Alltsedan Sleipner och IFK Norrköping 

slog ihop sina ishockeysektioner

och bildade föreningen1967, till 

storhetstiden på 80- 90-talen och 

dagens kamp i elitishockeyn efter en 

redan historisk återetablering i Hockey-

Allsvenskan – under åren har klubben 

formats till vad den är idag: ett starkt 

varumärke i Norrköping och hockey-

sverige. Vi skall vara tydliga med att 

resan inte varit utan problem.

Vita Hästen har genomgått flera  

perioder av tuffa utmaningar och vi är 

fullt medvetna om att mycket återstår 

att göra innan vi har säkrat vår plattform 

för fortsatt utveckling. Som ordförande 

och ansvarig i Vita Hästen Ishockey AB 

hoppas jag och styrelsen att du vill

vara med som en engagerad kraft vidare

på resan mot att ta nästa steg mot den

absoluta ishockeyeliten och bjuder i och

med denna skrivelse in dig att förvärva

aktier i vår verksamhet.

 

 

Yvonne Anglesjö 
Styrelsens Ordförande



Flerårsöverikt (Tkr) 
Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster

Avkastning på eget kap. (%)

Balansomslutning

Soliditet (%) 

Antal anställda

Förändring av 
eget kapital 
Belopp vid årets ingång

Disposition enligt beslut av årets

årsstämma

Erhållna aktieägartillskott

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

2016/17 

17 925

-5 942

neg

8 671

12,0

26

2015/16 

21 615

-1 312

neg

10 589

10,4

28

Aktie-
kapital
50 000

50 000

Balanserat 
reslutat

2 090 454

-1 044 797

4 614 000

5 659 657

Årets 
reslutat

-1 044 797

1 044 797

-4 668 275

-4 668 275

Totalt

1 095 657

0

4 614 000

-4 668 275

1 041 382

2014/15 

20 449

-734

neg

8 055

23,0

20

2013/14 

10 781

996

26,0

4 073

23,0

17

Uttalanden om framtiden 

Uttalanden i denna information om framtiden och övriga framtida förhållanden återspeglar Styrelsens nuvarande 
syn på framtida händelser och framtida finansiell utveckling. Uttalanden om framtiden är endast uttryck för de 
bedömningar och antaganden som Bolaget gör vid tidpunkten för författandet av denna information. 
Dessa uttalanden är väl genomarbetade, men läsaren uppmärksammas på att dessa, är förenade med osäkerhet. 
Allt ansvar för innehållet i denna information vilar på Styrelsen som anser den vara korrekt och inte saknar någon 
information av betydelse för att ge avsedd bid av verksamheten.

Styrelsemedlemmar 
Yvonne Anglesjö, Annika Kindeberg, Conny Gyllander, Magnus Johansson, Andreas 

Nordgren, Stefan Sundén, Henrik Krohn, Dennis Kinnerteg, Rickard Rauge.


