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OORRDDFFÖÖRRAANNDDEENN  HHAARR  OORRDDEETT  

I likhet med många andra verksamheter drabbas TAIF hårt av pandemin. 
Vi blöder hela tiden. Underskottet i verksamheten säsongen 2020/2021 
bedömer styrelsen vid ca 6MSEK. Vår likviditet räcker till nyår. 

Det är bekymmersamma tider! Coronaviruset sprider sig med en förfärande 
hastighet. Jag har själv varit drabbad av Covid-19 och uppmanar alla att noga 
iaktta alla föreskrifter som kommer från myndigheterna. Denna sjukdom 
skämtar man inte bort! 

Vi söker alla stöd som finns. Vi permitterar anställda till en nivå där det 
inte längre är möjligt att bedriva en meningsfull verksamhet. 

Styrelsen har gjort bedömningen att det behövs minst 4 000 000 kr i nytt 
ägarkapital för att ta oss in i säsongen 21/22 

Pengar som betalas in i nyemissionen sätts in på särskilt konto. Om vi inte 
når dessa 4 000 000 kr så återbetalas pengarna. Men då är det nog 
dessvärre slut med hockey på elitnivå i Tingsryd. 

Om alla anstränger sig så mycket man kan så går det absolut att ta TAIF 
igenom denna Coronaorsakade situation!  

Vi kan ju inte låta denna kulturbärande och samhällsviktiga verksamhet 
bara gå under!  Tre år före sin 100-årsdag! 

 

Detta räcker inte! Vi måste be ägarna, såväl nya som gamla, att köpa aktier 
i den nyemission som startar nu.  

 

Med TAIF-hälsningar 

Tingsryds Hockey AB / Tingsryds AIF 

 

Jan Pyrell 
Ordförande 

Ett antal gamla och nya aktieägare har anmält att de vill delta i emissionen. 
Det är glädjande och hoppingivande. 
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FFIINNAANNSSIIEELLLL  IINNFFOORRMMAATTIIOONN

VVIILLLLKKOORR  EERRBBJJUUDDAANNDDEE  

En befintlig aktie berättigar till teckning av två nya aktier 
Du kan dessutom teckna ytterligare aktier i emissionen enligt eget önskemål 

1.000 kronor per tecknad aktie 

Sker genom inbetalning av 1.000 kronor per tecknad aktie till Bankgiro 5574-6325 
senast 8 december 2020  

Om antalet tecknade aktier i nyemissionen skulle understiga 4.000 
aktier(4 MSEK) kommer inbetalda belopp att återbetalas till respektive aktietecknare och 

emissionen kommer inte att genomföras 

VILLKOR 

TECKNINGSKURS 

ANMÄLAN/LIKVID 

GARANTI 

Nedan ser du historisk och prognostiserad omsättning och resultat på koncernnivå. 
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Denna broschyr är tryckt och sponsrad  

av Tingsryds Tryckeri. 

HHÄÄNNGG  MMEEDD  PPÅÅ  VVÅÅRR  RREESSAA  
TAIF tar sikte på 100-års jubileet. 

Bönderna från landet, David mot Goliat, oavsett hur vi beskrivs i Hockeysverige 
så vill jag hävda att det finns en stor respekt och förundran över hur denna 
traditionsrika förening år efter år lyckas hålla till i toppskiktet inom svensk 
hockey. Men även över vår fina tradition att utveckla duktiga hockeyspelare 
och goda förebilder. 

Vi går just nu igenom en av vår tids värsta farsoter, Covid-19 pandemin. 
Hela samhället påverkas och även TAIF har hamnat i en bekymmersam situation 
till följd av denna pandemi. Det är tufft att inte få släppa in publik i vår arena, 
framförallt när vi återigen bevisat att vi kan spela en fantastiskt underhållande 
hockey. Vi är dock fast beslutna om att vi inte enbart ska ta oss igenom pandemin 
utan även se till att vi står väl rustade och förberedda inför framtiden.  

  Vad vill vi? 

* … fortsätta vår samhällsnyttiga verksamhet med meningsfull sysselsättning för 
barn och ungdomar och även starta renodlad tjejhockey 

* … fortsätta att satsa på vårt välrenommerade hockeygymnasium 

* … fortsätta att erbjuda medborgarna hockey på elitnivå 

* … fortsätta att utveckla framtida stjärnor inom svensk hockey 

* … fortsätta att utveckla vår organisation för att klara dagens och framtidens krav 
för att kunna bedriva en elit- och breddverksamhet där vårt representationslag 
över tid ska etablera sig på den övre halvan av Hockeyallsvenskan 

* … fortsätta att stolt marknadsföra Tingsryd både nationellt och internationellt 

Vad krävs för att vi ska lyckas med detta? 

*  … fortsätta vårt arbete med att förbättra vårt förtroende för vår verksamhet 
bland våra ägare, sponsorer, medlemmar, kommun och medborgare.  

* … större fokus på intäktsskapande åtgärder i kombination med skärpt 
kostnadsmedvetenhet för att få en långsiktigt sund ekonomi 

* … arbeta för en bättre arena med fler isytor och mer inbjudande utformning 
som ska bli en naturlig och självklar samlingsplats även utanför tävlingsmatcher 

Vi står inför fantastiska möjligheter, men också tuffa utmaningar. Det är med stor 
respekt vi nu vänder oss till dig som ägare, men även till dig som vill bli ägare, och 
ber om ert stöd i dessa speciella tider. Tänk på att det här kan vara en värdefull 
julklapp att ge bort! Vi ska tillsammans se till att skriva ny historia och ta vår 
stolta, traditionsrika verksamhet vidare in i framtiden! 

 

Jan Pyrell 

Ordförande 

Mobil: 0705-97 83 95 

E-post: jan.pyrell@taif.nu 

 

 
 

 

Niclas Henriksson 

VD 

Mobil: 0702-92 09 02 

E-post:  
niclas.henriksson@taif.nu 

För mer information 
vänligen kontakta 

oss nedan 

Tingsryds Hockey AB (publ) 

Org.nr 559154-0918  

Torggatan 32, 362 30 Tingsryd 

Telefon: 0733-43 03 97 

E-post: kansli@taif.nu 

Varmt välkommen ombord! 
Niclas Henriksson 
VD 
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