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AaB A/S køber sig med virkning fra 1. januar 2007 ind som ligeværdig 
partner i den nuværende ejer Lars Bo Christensens selskab Sport Nord 
A/S. 
 
Transaktionen er for AaB’s vedkommende begrundet i dels ønsket om at 
placere kapital ud fra et attraktivt forrentningskrav, dels at udvide 
selskabets forretningsgrundlag og et samtidigt ønske om at opnå 
yderligere fordele ved at gøre koncernens interesser endnu mere synlige 
– og endnu bedre forankret i hele Nordjylland. 
 
Lars Bo Christensens umiddelbare interesser har været at få etableret et 
konstruktivt samarbejde med en forretningsorienteret og 
brancherelevant medejer – med det formål at skabe grundlag for 
yderligere vækst og indtjening for den samlede forretning, fordi der 
forventes en yderligere koncentration af antallet af ejere af Sportmaster-
butikker i Danmark. 
 
Lars Bo Christensen har mange års erfaring inden for detailhandel med 
salg af sportstøj og sportsartikler og åbnede sin første sportsbutik for 
otte år siden. Lars Bo Christensen fortsætter som administrerende 
direktør i selskabet.  
 
Samarbejdet omfatter fem Sportmaster-butikker, hvoraf to er placeret i 
Aalborg, en i Brønderslev, en i Frederikshavn og en i Skagen. Ligeledes 
indgår en såkaldt outlet-butik og en Deres-butik i Frederikshavn i 
aftalen. 
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Desuden vil AaB’s nuværende butik AaB Sport & Fashion indgå som en 
del af den samlede konstruktion, der således vil omfatte otte butikker i 
alt. 
 
Aktiviteten AaB Profil vil også blive placeret i det fællesejede selskab. 
AaB Profil er i dag leverandør til erhvervslivet af attraktive gaveartikler, 
arbejdstøj, profilbeklædning og accessories. 
 
For selskabet Sport Nord A/S er der i 2007 budgetteret med en 
omsætning på over 70 mio. kr. Aktiviteten forventes at påvirke AaB's 
2007 regnskab med et mindre positivt resultat, da dette første år 
samtidig bruges til indkøring og samkøring af de forskellige 
forretningsenheder.  
 
Hovedpunkterne for samarbejdet er aftalt, og transaktionen vil blive 
effektueret ved månedens udgang med tilbagevirkende kraft fra 1. 
januar 2007 under forudsætning af tilfredsstillende due dilligence.   
    
For yderligere oplysninger henvises til udsendt pressemeddelelse eller til: 
 
Adm. direktør AaB A/S, Peter Hinrup, 40 64 72 68 
Adm. direktør Sport Nord A/S, Lars Bo Christensen, 40 91 78 95 
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Aalborg Boldspilklub A/S 
Bestyrelsesformand Per Søndergaard 


