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Aalborg Boldspilklub A/S ansætter ny koncerndirektør 
 
I forbindelse med offentliggørelsen af samarbejdsaftale med Nordjyske Holding 
A/S den 24. juni 2003, som omtalt i fondsbørsmeddelelse nr. 2003/10, meddelte 
Aalborg Boldspilklub A/S (”AaB”) at man ændrer koncernstrukturen. De operatio-
nelle aktiviteter bliver overført til datter-/associerede selskaber, mens det børsno-
terede selskab Aalborg Boldspilklub A/S fremover skal være moderselskab i AaB-
koncernen. 
 
AaB har i forlængelse heraf med virkning senest fra den 1. oktober 2003 ansat 
Tom Matthiesen som ny administrerende direktør for AaB-koncernen. 
 
Tom Matthiesen har en bred erhvervsmæssig baggrund fra den finansielle sektor, 
ejendomsbranchen, hvor han har drevet selvstændig virksomhed, samt sport og 
underholdningsforretningen, FC Aarhus. Sideløbende hermed har Tom Matthiesen 
taget en uddannelse som elitetr æner i fodbold fra Trænerskolen i Aalborg og har i 
en kortere periode fungeret som cheftræner for FC Aarhus. Tom Matthiesen kom-
mer fra en stilling som koncerndirektør i FC Aarhus koncernen, som han også er 
hovedaktionær i. 
 
Med ansættelsen af Tom Matthiesen som ny administrerende direktør får AaB en 
koncernledelse med stor erhvervsfaglig kompetence samtidig med en stor fodbold-
faglig viden. Samtidig har Tom Matthiesen et stort netværk indenfor sport, under-
holdning og kultur generelt, hvilket fremover vil komme AaB til gavn. Det er såle-
des Bestyrelsens opfattelse, at Tom Matthiesen vil være en bærende faktor i den 
fremtidige udvikling af AaB-koncernen såvel forretningsmæssigt som sportsligt. 
 
AaBs hidtidige administrerende direktør Børge Bach fortsætter som medlem af 
direktionen for AaB A/S. 
 
 
Forhold til FC Aarhus A/S 
 
Tom Matthiesen har hidtil været administrerende direktør og hovedaktionær i FC 
Aarhus Fodbold A/S. I henhold til Cirkulære nr. 27 fra Dansk Boldspil Unions kon-
traktudvalg, må ingen person være bestyrelsesmedlem eller direktør i mere end én 
klub ligesom ingen person ved ejerskab eller på anden måde må have bestem-
mende indflydelse over mere end én divisionsklub.  
 
Tom Matthiesen er derfor udtrådt af direktionen og bestyrelsen for FC Aarhus 
Fodbold A/S ligesom han straks har taget initiativ til at afhænde sine aktier i FC 
Aarhus Fodbold A/S. Dette vil ske i forbindelse med Tom Matthiesens tiltr ædelse i 
AaB. 
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Lighthouse Entertainment A/S 
 
Udover at have været koncerndirektør og hovedaktionær i FC Aarhus A/S har Tom 
Matthiesen, via selskabet FC Aarhus Holding af 1. juli 2001 A/S, været eneejer af 
eventselskabet Lighthouse Entertainment A/S. I forbindelse med ansættelsen af 
Tom Matthiesen som koncerndirektør i AaB-koncernen har AaB og Nordjyske Ho l-
ding A/S’ fælles Event- og marketingselskab fået ret, men ikke pligt, til at erhverve 
samtlige aktier i Lighthouse Entertainment A/S fra FC  Aarhus Holding af 1. juli 
2001 A/S. Erhvervelsen kan ske i forbindelse med Tom Matthiesens tiltrædelse 
som administrerende direktør i AaB koncernen, og det er bestyrelsen for Event- og 
marketingselskabets hensigt at udnytte denne køberet efter gennemførelse af til-
fredsstillende due diligence. 
 
Lighthouse Entertainment A/S er et  Århus-baseret eventselskab, hvis formål er at 
drive underholdning, koncerter, messer, udstillinger, events og andre hertil relate-
rede formål. Selskabet har stor kompetence indenfor udvikling af events og efter-
følgende afholdelse af disse. 
 
Lighthouse Entertainment A/S har opbygget et stort netværk indenfor sport og un-
derholdning i såvel Danmark som internationalt og har stået for afviklingen af flere 
store arrangementer, primært i Århus. Herunder bl.a. afviklingen af fodboldkampen 
mellem Manchester United og et forstærket FC Aarhus hold i 2002 samt kampen 
mellem Manchester City og Feyenoord, Rotterdam i 2003.  
 
Udover afvikling af opvisningskampe med internationale storklubber har Lighthou-
se Entertainment A/S i 2003 for første gang afholdt Football Festival Denmark 
(FFD), som er en stor international ungdomsturnering afholdt i og omkring Århus. 
 
 
Ledelsen konkluderer at ansættelsen af Tom Matthiesen som ny koncerndirektør i  
AaB koncernen er en naturlig følge af den ændring i koncernstrukturen, som blev 
offentliggjort i fondsbørsmeddelelse nr. 2003/10. Som koncerndirektør bliver Tom 
Matthiesen en nøgleperson i udviklingen af den nye koncernstruktur, der skal give 
AaB et betydeligt bredere forretningsområde end hidtil. Dette omfatter bl.a. etable-
ringen af Event- og marketingselskabet, erhvervelsen af AaB Ishockey samt inve-
steringen i Gigantium Arena A/S. Aktiviteter, som alle forventes at tilføre AaB mer-
værdi såvel sportsligt som forretningsmæssigt. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 
 
 
Ole Mølgaard 
Formand for bestyrelsen 
  
Eventuelle henvendelser bedes rettet til formand for bestyrelsen Ole Mølgaard på 96 35 59 00 eller 
mobil 25 27 05 54.  


