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Ny administrerende direktør for AaBAaBkoncernen
AaB A/S har med virkning fra den 15. august 2006 ansat 54årige Peter Hinrup som ny administrerende direktør for
koncernen.
Peter Hinrup, der senest har fungeret som administrerende
direktør i DCS Group A/S, er bedst kendt for sit mangeårige
virke som administrerende direktør for
elektronikvirksomheden Flextronics i Pandrup.
Udvælgelsen er foretaget i lyset af den positive udvikling
selskabet fortsat oplever, bl.a. med udvidelsen af
forretningsgrundlaget i form af etablering af AaB College, AaB
Konference og med baggrund i den netop gennemførte
kapitaludvidelse på 60,4 mio. kr.
Udviklingen i selskabet har skabt et solidt grundlag for, at AaB
kan udbygge sin position som en førende virksomhed inden for
oplevelsesøkonomien, og med ansættelsen af Peter Hinrup
ønsker bestyrelsen samtidig at signalere, at AaB skal drives
som en professionel virksomhed, der kan skabe de økonomiske
resultater, der er forudsætningen for, at AaB kan realisere sine
sportslige målsætninger og levere underholdning i topklasse.

Etablering af incitamentsprogram
Som en del af ansættelsesaftalen med direktør Peter Hinrup er
der indgået et aktieoptionsprogram, svarende til det
incitamentsprogram, som bestyrelsen vedtog i maj 2006 for
koncernens direktion og direktørerne i datterselskaberne.
Aktieoptionsprogrammet udvides fra 60.000 stk. til 80.000 stk.
Udvidelsen tilgår direktør Peter Hinrup.
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De samlede udstedte aktieoptioner svarer herefter til 2,24 % af
aktiekapitalen efter kapitaludvidelsen i 2006.
Udvidelsen af aktieoptionsprogrammet er på samme vilkår
som det incitamentsprogram selskabet vedtog i maj 2006.
Aktieoptionerne skal tidligst udnyttes i det åbne vindue efter
offentliggørelsen af årsrapporten for 2006 og skal senest være
udnyttet i det åbne vindue efter offentliggørelsen af
årsrapporten for 2008. Der kan alene ske udnyttelse i de
perioder, hvor direktøren i henhold til selskabets interne regler
kan handle selskabets aktier.
Tildelingskursen er fastsat til 32 kr. pr. aktie med tillæg af 5 %
p.a. frem til tidspunktet for udnyttelse af aktieoptionerne.
Aktier erhvervet i forbindelse med udnyttelse af
aktieoptionerne er bundet i yderligere fire år således at
incitamentsprogrammet har en samlet løbetid på minimum
fem år og maksimum syv år.
Markedsværdien af de 80.000 stk. udstedte aktieoptioner er
beregnet til kr. 731.000, hvoraf kr. 183.000 kan henføres til
udvidelsen af incitamentsprogrammet 1. august 2006.
Markedsværdien er beregnet ved brug af Black-Scholes og
følgende væsentlige forudsætninger: børskurs på 33 kr.,
volatilitet: 40 %, risikofri rente 3,5 % og et årligt udbytte pr.
aktie på 0 kr. Markedsværdien periodiseres over
incitamentsprogrammets løbetid, og for regnskabsåret 2006
udgiftsføres således kr. 132.000.
Incitamentsprogrammet er afdækket via selskabets
beholdning af egne aktier.
For yderligere oplysninger henvises til udsendt pressemeddelelse
eller til formand Per Søndergaard på mobilnummer 40 55 77 80.
Aalborg den 1. august 2006
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Aalborg Boldspilklub A/S
Per Søndergaard
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