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Kortfattad historik 

Företaget J.A Kjellberg & Söner AB startades i slutet på 1700-talet under namnet Jonas 

Kjellberg & Co, men fick sitt namn 1847 och företaget var bl.a ägare av Bofors AB fram till dess 

försäljning till Alfred Nobel 1894. Företaget var ett utpräglat handelsföretag och startade 

också det första svenska handelshuset i Japan 1908, nämligen J.A  Kjellberg & Sons. Företaget 

såldes 1933 till AB Hedström & Co och ingick till fullo i det bolaget efter några år.  

 

Bakgrund 

Carl Wilhelm Kjellberg (nr 11215212233) skänkte stipendiefonden på 80-talet en summa på 

SEK 50.000:- som stomme till aktiekapital för nybildandet av företaget  J.A. Kjellberg & Söner 

AB., dvs ett nytt bolag med nytt företagsnummer.  

Syftet med gåvan var att behålla bolagsnamnet inom föreningen. Stiftelsen tillsköt ytterligare 

ett kapital på SEK 50.000:- som aktiekapital när reglerna för minimumbeloppet för aktiekapital 

ändrades till SEK 100.000:-. 

 

Nuläge 

Stipendiefonden har under åren förvaltat kapitalet genom inköp av Nordea Obligationsfond 

och därefter låtit avkastningen ligga kvar i företaget så att det nuvarande kapitalet uppgår till 

c:a 190.000:- varav aktiekapitalet är  100.000:-. Företaget har under åren tyvärr genererat 

diverse bank och revisionskostnader, samt inneburit administration för styrelsen i släkt-

föreningen, samtidigt som bolaget ej kunnat ge någon avkastning tillbaka till stipendiefonden. 

Det innebär att stipendiefonden har ett inlåst kapital (bokfört som aktiekapital på 100.000:-) 

men kapitalet kommer ej medlemmarna till gagn. Styrelsen ser ej heller nödvändigheten att 

skydda namnet för all framtid. 

 

Styrelsens förslag 

Styrelsen har vid ett antal styrelsemöten diskuterat denna fråga och funnit en tänkbar lösning 

som tar hänsyn till Carl Wilhelms goda föresats att skydda minnet av företaget samt att ge ett 

tillskott till stipendiefondens kapital. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Styrelsen föreslår följande: 

 

• Företaget J.A Kjellberg & Söner AB utlyses till försäljning till Kjellbergska 

släktföreningens medlemmar, till högstbjudande dock på minimum SEK 250.000:- (där 

60.000:- får anses vara goodwill). Vid köp av bolaget övertas ansvar för bolaget samt 

bevarande av dess namn, varvid innestående aktiekapital samt alla tillgångar överföres 

till den nya ägaren. 

 

• Avkastningen förvaltas av Styrelsen i Kjellbergska Släktföreningen såsom den 

bestämmer och delas ut som stipendium till Carl Wilhelm Kjellbergs minne i samband 

med ordinarie släktmöte till medlem i släktföreningen. Ändamålet med stipendium 

skall vara ”Ideellt arbete för Kjellbergska Släktföreningens bästa”. 

 

 

 

 

 

 


