
Emission 2013 
Brøndby skal igen være et fælleskab, en identitet 

og en rejse af oplevelser som ingen kan tage fra os.  



Del 1: En skelsættende begivenhed 
Den kommende aktieemission er på mange måder en skelsættende begivenhed 
i Brøndby IF’s historie.  

På den korte bane er emissionen afgørende for klubbens økonomiske 
overlevelse og mulighed for sportslig genrejsning.  

På den længere bane er emissionen og ophævelsen af aktieklasserne 
muligheden for en ny epoke i klubbens historie.  

I dette oplæg vil BST gennemgå udfordringerne og mulighederne for klubben i 
forbindelse med den kommende aktieemission i 2013. 

Det er vores overbevisning, at emissionen kan være starten på en ny storhedstid 
– men kun hvis klub, ejere og fans alle gør, hvad der skal til for at forløse 
potentialet.  

Konkret handler forløsningen af potentialet om 3 ting. 



Nordens bedste klub  
– drevet af verdens stærkeste fællesskab  
Hvis det lykkes at gennemføre en emission der både sikrer den 
nødvendige kapital, og balancerer ejerskabet på rette vis mellem klub, 
fans og investorer kan Brøndby IF igen blive det bedste Brøndby IF kan 
være.  

Vi skal igen være Nordens bedste fodboldklub – drevet af verdens 
stærkeste fællesskab. Vi skal være en klub, hvor det at bære den gule 
trøje er et privilegium der forpligter – både for spillere og fans.  

Vi ved godt at fodboldverdenen har forandret sig, siden storhedstiden i 
1990’erne. Ingen dansk klub kan hamle op med lønningerne i de store 
ligaer, og derfor er klubloyaliteten under pres. Men al den tid man er i 
Brøndby IF skal stoltheden lyse ud af alle spillere. Når tiden så er inde til 
at søge nye udfordringer på højere niveau skal spillerne hjælpes videre til 
den rette pris. Brøndby IF skal med andre ord være den foretrukne 
mellemstation i Norden hvor talenter af højeste kvalitet brænder igennem 
inden de sælges videre til klubber i de største europæiske ligaer.  



Den sørgelige virkelighed er i dag, at Brøndby IF og fællesskabet omkring 
klubben ikke formår at løfte det enorme potentiale, der eksisterer. 
Brøndby IF er stadig danskernes foretrukne klub og ungerne i 
amatørafdelingen vinder pokaler på stribe.  

Det er disse to ressourcer fremtiden skal bygges på. Vejen til igen at 
blive Nordens fodboldflagskib går via talentarbejdet og opbakningen i 
befolkningen. 

Emissionen skal derfor være startskuddet på rejsen mod en ny epoke, 
hvor vi igen kan turde drømme om nye europæiske triumfer a la Eggens 
mål på Anfield og Ravns afgørende kasse der for en stund bragte 
Brøndby IF til tops i ”Dødens pulje” i sensommeren 1998. Vi skal igen 
spille med om mesterskabet i maj måned, og vi skal igen være i stand til 
at give FCK en ordentlig øretæve! 

Nordens bedste klub  
– drevet af verdens stærkeste fællesskab  



Løsning på de strukturelle problemer 

Emissionen ændrer på den nuværende ejerstruktur bag selskabet 
Brøndbyernes IF Fodbold A/S, som har været med til at drive klubben 
ud i de nuværende problemer. Konkret giver en udligning af 
aktieklasserne muligheden for at gøre op med følgende tre vigtige 
ting: 

•  Manglende gennemsigtighed og dermed følgende mistillid og 
mytedannelse  

•  Manglende legitimitet pga. lukkethed og fravær af inklusion af 
størstedelen af fællesskabet.  

•  Selv- supplerende og evaluerende governace struktur – risiko for 
manglende kritik og uansvarlig ledelsesstil 

Emissionen skal med andre ord være dødsstødet til lukkede loger, 
ansvarsfralæggelse og enerådige beslutningsgange 



En europæisk foregangsklub 

Emissionen skal være andet og langt mere end blot en mulighed 
for at skabe ro om klubbens økonomi de næste par år.  Med 
løsningen af de strukturelle problemer kan Brøndby IF gribe 
muligheden for igen at gå forrest.  

Emissionen er nemlig chancen for, at ”ingen over fællesskabet” 
igen bliver mere end bare et motto. Brøndby IF skal igen være en 
klub, hvor alle oprigtigt føler sig som en del af fællesskabet.  

Brøndby IF skal være en europæisk foregangsklub, når det gælder 
økonomisk fairplay, fan-indflydelse og good corporate governance.  



Del 2: Udfordringer for hele fællesskabet.  

Aktieemissionen er samtidig knyttet til store udfordringer.  Der skal 
hentes et provenu på 100 + millioner, og der skal etableres en 
balanceret ejermodel, der rummer både fan-indflydelse og mulighed for 
indflydelse til de mange tusinde små aktionærer.   

Denne del af oplægget handler om, hvad vi forventer af de nuværende 
ejere samt ledelsen efter emissionen, men også lige så meget om, hvad 
de kan forvente af os.  

Grundlæggende handler det om villighed til nytænkning, tiltro til projekt 
Brøndby IF og fællesskabets vilje til at løfte deres del af potentialet.  

Konkret går udfordringerne på 3 ting. 



En balanceret ejermodel 
Det er vores klare forventning, at den nuværende ejerkreds må 
præsentere en plan, der kan føre til en balanceret ejermodel.  

En emission rettet mod nuværende aktionærer kombineret med 
garantier fra en række velmenende danske investorer vil både være 
realistisk og at foretrække.  

Det er ikke ønskværdigt, at alle aktierne samles hos en eller få personer, 
da det store fællesskab igen vil stå uden for.  

Ej heller er en ejerløs klub, hvor aktierne er så spredte, at ingen i 
ejerkredsen kan give klubbens ledelse modspil, at foretrække. BST er 
klar til at påtage sig en del af ansvaret for at undgå denne situation, både 
gennem delvist ejerskab, men først og fremmest som en stærk 
aktionærforening for de tusindvis af nuværende og fremtidige ”fan-
aktionærer”.  



 En ny start for klubben 

Der skal fremlægges en langsigtet strategi og sættes et hold, der kan give et 
troværdigt tegn på en ny start for klubben.   

Hvis de nuværende b-aktionærer og nye investorer skal løfte opgaven og få 
tilført ny kapital til klubben, må den nuværende ejerkreds sikre:  

•  At ledelsen efter emissionen kan skabe opbakning og fornyet tiltro fra 
klubbens aktionærer og fans. Det skal være slut med lappeløsninger.  

•  At ledelsen efter emissionen kan gennemføre en ny ledelsesstil og 
kommunikation med omverdenen.  At lede Brøndby IF kræver respekt for 
fællesskabet omkring klubben. 

•  At ledelsen efter emissionen sammensættes så hele fællesskabet føler 
sig inkluderet, og der tages hensyn til, at ejerkredsen ændres med 
emissionen.  

Løses disse udfordringer ikke, risikerer vi, at man ikke kan opnå den 
nødvendige kapitaltilførsel, og at de strukturelle problemer fortsætter.  



Fans, aktionærer og amatører 
Skal en emission lykkes, er det ikke blot den nuværende ejerkreds og selskabets bestyrelse 
der skal levere. 

Alle vi brøndby-tilhængere skal i sidste ende skal tro på projektet og løfte opgaven med at 
forny ejerkredsen og rejse kapitalen, der skal redde klubben.  

Vi har fuld forståelse for den frustration, vrede og modløshed, der er opbygget i store dele 
af dette tilhænger-fællesskab. Mange af os har sikkert på et eller andet tidspunkt følt os 
fremmedgjorte i forhold til det Brøndby IF vi engang forelskede os i.  Og andre føler måske 
at vi fans har gjort mere end man kunne forlange af os. 

Men skal Brøndby IF tilbage til toppen og igen blive vores allesammens fodboldklub, kræver 
det, at vi aktivt træffer et afgørende valg og forvandler frustrationen og vreden til 
opbakning på alle fronter.  

Lad os bruge denne emission til noget konstruktivt. Hvis vi alle står sammen om at tro på, 
og arbejde for, at emissionen kan blive starten på en ny epoke, så kan vi få det til at ske. 

Vi er ALLE en del af løsningen! 


