Aalborg Boldspilklub A/S
Børsmeddelelse

Københavns Fondsbørs

BØRSMEDDELELSE NR. 2006/3
Aalborg, den 28. januar 2006

AaB sælger Martin Ericsson og forventer overskud i 2006.
•
•

Aalborg Boldspilklub A/S (benævnt AaB) har solgt Martin Ericsson til Brøndby I.F.
AaB forventer i 2006 et positivt resultat før skat i niveauet 4-7 mio. kr.

AaB har solgt Martin Ericsson til Brøndby I.F.
AaB har i dag indgået aftale med Brøndby I.F. om salg af Martin Ericsson. Martin Ericsson tiltræder i
Brøndby I.F. med øjeblikkelig virkning. Aftalen er betinget af lægeundersøgelse mandag 30. januar
2006.
AaB købte Martin Ericsson i januar 2004 fra den svenske klub IFK Göteborg og indgik en treårig aftale
med Martin Ericsson til udløb den 31. december 2006. AaB har ønsket at forlænge aftalen, hvilket Martin Ericsson ikke har ønsket. AaB vil i konsekvens af selskabets strategi søge at sælge spillere, der ikke
kan indgås længere kontrakter med, og har derfor besluttet at sælge Martin Ericsson til Brøndby I.F. 11
måneder før kontraktens udløb, og realiserer derved en betydelig transferindtægt
AaB forventer for 2006 et resultat før skat i niveauet 4-7 mio. kr.
I det forventede resultat for 2006 er der ikke indregnet effekt af eventuelt yderligere spillersalg eller af
den planlagte kapitaludvidelse på mellem 40-65 mio. kr., der efter godkendelse på ekstraordinær generalforsamling fredag 20. januar 2006 forventes gennemført i maj/juni 2006.
I resultatforventningen er der taget højde for indkøring af nye forretningsområder i AaB-koncernen, primært AaB College inklusiv øvrige aktiviteter der skal varetages i de tidligere KMD-bygninger i Aalborg.
Endvidere er der taget højde for et eventuelt køb af en erstatning for Martin Ericsson.
Det forventede resultat for 2006 er baseret på, at avancen på ca. kr.12 mio. på det betingede salg af en
del af KMD-bygningen jf. selskabets fondsbørsmeddelelse af 29. december 2005 samt 8. januar 2006
indtægtsføres i 2005.

Med venlig hilsen
AALBORG BOLDSPILKLUB A/S
Per Søndergaard Pedersen
Formand
For yderligere informationer henvises til Per Søndergaard Pedersen på telefon 40 55 77 80 for så vidt angår
resultatforventninger til 2006. Direktør for AaB Fodbold Lynge Jacobsen kan kontaktes på telefon 20 67 83 49
vedrørende salget af Martin Ericsson.
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