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Aalborg Boldspilklub A/S overtager aktiviteterne i Aalborg Ishockey Klub 
 
Aalborg Boldspilklub A/S (”AaB”) har d.d. indgået betinget aftale med Aalborg Is-
hockey Klub (AIK) om at overtage visse aktiver, aktiviteter og forpligtelser, herun-
der særligt retten til at spille i landets bedste ishockey-række SuperBest-ligaen.  
 
Aftalen er bl.a. betinget af, at AaB Ishockey A/S kan overtage AIKs licens til at spil-
le i SuperBest-ligaen, at AaB Ishockey A/S får tilladelse til at spille under navnet 
AaB Ishockey samt godkendelse af generalforsamlingen i AIK. Betingelserne fo r-
ventes at være opfyldt inden udgangen af september måned. 
 
Aftalen mellem AaB og Aalborg Ishockey Klub medfører i hovedtræk: 
 

• AaB Ishockey i SuperBest-ligaen fra sæsonen 2003/04 
• AaB stifter nyt 100% ejet datterselskab – AaB Ishockey A/S 
• AaB Ishockey A/S indgår samarbejdsaftale med AIK  
 

Formålet med erhvervelsen af aktiviteterne fra AIK er dels at styrke AaBs i forve-
jen stærke brand og dels at udvide aktivitetsniveauet med endnu en sportsaktivi-
tet, der nyder stor opbakning og opmærksomhed fra såvel supportere, sponsorer 
og medierne generelt. 
 
 
AaB Ishockey i SuperBest-ligaen 
 
Efter erhvervelsen af aktiviteterne fra AIK ændres navnet til AaB Ishockey, således 
at holdet i SuperBest-ligaen fra sæsonen 2003/04 optræder under navnet AaB 
Ishockey. 
 
AaB Ishockey vil blive underlagt de samme sportslige målsætninger som er gæl-
dende for AaB Fodbold og AaB Håndbold. 
 
 
AaB stifter nyt 100% ejet datterselskab – AaB Ishockey A/S 
 
Den 24. juni 2003 offentliggjorde AaB sin nye struktur, der bl.a. indebærer at 
sportsaktiviteter i fremtiden vil blive drevet i 100% ejede datterselskaber.  
 
I forlængelse heraf har AaB stiftet et nyt 100% eje t datterselskab – AaB Ishockey 
A/S – som skal forestå driften af AaBs ishockey-aktiviteter. AaB Ishockey A/S ind-
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går dermed på lige fod med AaB Fodbold A/S og AaB Håndbold A/S i AaB-
koncernen. 
 
Med virkning pr. 1. september 2003 overtager AaB Ishockey A/S samtlige aktivite-
ter i AIK vedrørende holdet i SuperBest-ligaen. De overtagne aktiviteter generere-
de i seneste regnskabsår en bruttoindtægt på ca. DKK 4 mio., hvoraf sponsor- og 
entreindtægter udgjorde knap DKK 3 mio. 
 
 
AaB Ishockey A/S indgår samarbejdsaftale med AIK 
 
I forbindelse med erhvervelsen af AIK har AaB Ishockey A/S forpligtet sig til at 
indgå samarbejdsaftale med AIK på lige fod med de samarbejdsaftaler der er ind-
gået med amatørklubberne bag henholdsvis AaB Fodbold A/S og AaB Håndbold 
A/S. Dette indebærer bl.a. at AaB Ishockey A/S, efter accept fra Danmarks Is-
hockey Union, får ret til at benytte AIKs licens til at spille i SuperBest-ligaen. 
 
 
Økonomiske konsekvenser for AaB 
 
Erhvervelsen af AIK og stiftelsen af AaB Ishockey A/S forventes ikke at få indfly-
delse på de forventede resultater for AaB i indeværende regnskabsår. I halvårs-
rapporten for 1. halvår 2003, som offentliggøres 21. august 2003, vil AaB orientere 
nærmere om forventningerne til aktivitetsniveauet for indeværende regnskabsår. 
 
Med stiftelsen af AaB Ishockey A/S og deltagelse i SuperBest-ligaen forventer 
AaB på sigt at kunne udnytte en række synergier, der ligger i at have flere sports-
aktiviteter i samme koncern.  
 
Erhvervelsen af ishockey-aktiviteterne medfører en betydelig styrkelse af AaBs i 
forvejen stærke brand, bl.a. som følge af en forøget eksponering for AaB såvel 
overfor supportere, sponsorer og medier generelt. Samtidig giver indlemmelsen af 
ishockey-aktiviteterne det nyetablerede Event- og Marketingselskab mulighed for 
at forøge den i forvejen brede palette af produkter til sine kunder. 
 
Samlet forventer AaB på sigt, at stiftelsen af AaB Ishockey A/S og deltagelsen i 
SuperBest-ligaen vil medføre en forøgelse af såvel forretningsomfang som indtje-
ning i AaB, dels gennem en forøgelse af det nuværende aktivitetetsniveau inden-
for ishockey og dels som følge af de forøgede forretningsmæssige muligheder i 
Event- og Marketingselskabet. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 
 
 
Ole Mølgaard 
Formand for bestyrelsen 
  
Eventuelle henvendelser bedes rettet til medlem af bestyrelsen Per Søndergaard Pedersen på 96 
35 59 00 eller mobil 40 55 77 80.  


