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Aalborg Boldspilklub A/S etablerer fælles event- og marketingselskab samt
udvider kapitalgrundlaget.
Aalborg Boldspilklub A/S (”AaB”) har d.d. indgået samarbejdsaftale med Nordjyske
Holding A/S (”Nordjyske Holding”). Samarbejdsaftalen medfører:
•
•
•
•

AaB og Nordjyske Holding etablerer fælles event- og marketingselskab.
AaB ændrer sin nuværende struktur
AaB styrker kapitalgrundlaget
Styrkelse af AaBs forretningsgrundlag og på sigt forbedret indtjening

Etablering af fælles event- og marketingselskab
AaB og Nordjyske Holding har som markante virksomheder i Nordjylland et fælles
udgangspunkt. Begge virksomheder lever af at levere oplevelser og underholdning
og sælger eksponeringer til erhvervslivet både lokalt og nationalt. De to parter har
derfor besluttet at etablere fælles event- og marketingselskab, som skal tilføre de
to virksomheder nye forretningsmuligheder indenfor bl.a.
•
•
•
•

Udvikling, salg og gennemførelse af kulturaktiviteter og events
Samarbejde med andre lokale og nationale kulturudbydere, eventfirmaer
m.v.
Udvikling af marketing og managementprodukter
Reklamevirksomhed

Etableringen af fælles event- og marketingselskab giver AaB en række nye kommercielle muligheder. Udvikling, salg og gennemførelse af events m.v. medfører
mulighed for bedre udnyttelse af de nuværende rammer i Aalborg Parken. Samtidig forventes udvikling af nye sponsorprodukter og videreudvikling af de eksisterende sponsorkoncepter på sigt at medføre en forøgelse af AaBs i forvejen høje
sponsorindtægter.
Event- og marketingselskabet vil samarbejde med andre eventfirmaer, kulturudbydere m.v. med spidskompetencer indenfor udvalgte områder samt med mediebureauer.
Event- og marketingselskabet stiftes af AaB og Nordjyske Holding i fællesskab og
vil være 49% ejet af AaB og 51% ejet af Nordjyske Holding.
For yderligere oplysninger om event- og marketingselskabet henvises til vedlagte
pressemeddelelse.
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AaB ændrer sin nuværende struktur
Bestyrelsen for AaB vil på en ekstraordinær generalforsamling foreslå, at den
nuværende juridiske struktur ændres. Det børsnoterede selskab AaB A/S
omdannes til holdingselskab for AaB-koncernen. Fodboldaktiviteterne overføres til
et 100% ejet datterselskab – AaB Fodbold A/S, der i fremtiden vil blive drevet på
lige fod med øvrige 100% ejede datterselskaber p.t. omfattende AaB Håndbold
A/S og Aalborg Parken A/S. Moderselskabet for AaB-koncernen opretholder 100%
indflydelse på samtlige koncernens sportsaktiviteter.
Den fremtidige juridiske struktur forventes at blive som skitseret nedenfor:
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100%
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Samtidig med ændringen af den juridiske struktur har bestyrelsen i AaB besluttet
at styrke organisationen i AaB. Dette sker ved, at der etableres en koncernledelse
med det overordnede ansvar for AaB-koncernens udvikling og resultater.
Samtidig får de enkelte datter-/associerede selskaber egen ledelse med selvstændigt resultatansvar. Med denne organisatoriske struktur opnår AaB, at ledelserne i datter-/associerede selskaber udelukkende vil have fokus rettet mod eget
ansvarsområde med henblik på at sikre det bedst mulige afkast på såvel kort som
lang sigt.
AaB styrker kapitalgrundlaget
Ved børsintroduktionen af AaB i 1998 fik AaB tilført et provenu på ca. DKK 80 mio.
Provenuet skulle anvendes dels til talentudvikling, dels til styrkelse af den sportslige organisation og dels til modernisering af Aalborg Stadion. Fokus har siden
børsintroduktionen været rettet mod disse områder og i dag fremstår AaB som en
af de førende virksomheder indenfor sportsindustrien i Danmark.
Med den hermed skabte platform og indgåelsen af samarbejde med Nordjyske
Holding ønsker ledelsen i AaB at accelerere den udvikling, som blev igangsat med
børsintroduktionen i 1998.
AaB styrker derfor kapita lgrundlaget med minimum DKK 30 mio. Kapitaltilførslen
skal anvendes til videreudvikling af AaBs eksisterende forretningsgrundlag samt
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udvikling af nye forretningsområder og skal være medvirkende til at sikre, at AaB
realiserer såvel sine sportslige som økonomiske målsætninger.
Kapitaludvidelsen, som forventes gennemført som en emission med fortegningsret
for de eksisterende aktionærer, er garanteret af Spar Nord Bank A/S. Spar Nord
Bank A/S har for den overvejende del modtaget uigenkaldelige købstilsagn fra en
række fremtrædende nordjyske virksomheder, herunder bl.a. Nordjyske Holding
som forventes at blive en betydende aktionær i AaB.
Efter gennemførelsen af kapitaludvidelsen vil AaBs egenkapital udgøre ca. DKK
100 mio., og AaB vil også kapitalmæssigt være en af de førende virksomheder
indenfor sportsindustrien i Danmark.
Det er en forudsætning for gennemførelsen af kapitalforhøjelsen, at den nuværende opdeling af aktiekapitalen i A- og B-aktier ophæves. Bestyrelsen for AaB vil
derfor på en ekstraordinær generalforsamling stille forslag om, at den nuværende
opdeling i A- og B-aktier ophæves, hvorefter der alene vil være én aktieklasse i
AaB.
Styrkelsen af kapitalgrundlaget i AaB forventes gennemført i efteråret 2003 og
AaB har indgået aftale med Capitalis A/S omkring tilrettelæggelse og gennemførelse af kapitalforhøjelsen.

Økonomiske konsekvenser for AaB
Indgåelse af samarbejde med Nordjyske Holding om bl.a. etablering af fælles
event- og marketingselskab samt den efterfølgende styrkelse af kapitalgrundlaget,
forventes på sigt at medføre en betydelig forøgelse af forretningsomfang samt en
positiv udvikling i indtjeningen i AaB.
For indeværende regnskabsår forventer ledelsen i AaB ikke, at samarbejdet med
Nordjyske Holding vil have indflydelse på det forventede resultat. AaB forventer
som følge af styrkelsen af kapitalgrundlaget en mindre forbedring af de finansielle
poster i indeværende regnskabsår.

Med venlig hilsen
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S

Børge Bach

Ole Mølgaard

Adm. direktør

Formand for bestyrelsen

Eventuelle henvendelser bedes rettet til Formand for bestyrelsen Ole Mølgaard på
mobil 25 27 05 54.
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