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Årsrapport 2009 for Aalborg Boldspilklub A/S, omstrukturering, bankaftale og
emission
Bestyrelsen for Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i dag behandlet og godkendt selskabets
årsrapport for 2009.
Resultat i 2009 blev et underskud før skat på 87,0 mio. kr. Egenkapitalen udgør 72,8 mio. kr.
2009-resultatet er sammensat således (mio. kr.):
AaB A/S normaliseret drift inkl. afskrivninger
Sport Nord A/S drift inkl. af- og nedskrivninger
Afviklings- og engangsomkostninger
Nedskrivning på værdien af aktiver

-37,7
-18,3
-13,7
-17,3

Afvigelsen i forhold til den tidligere udmeldte forventning om et underskud i størrelsen 40-45
mio. kr. skyldes i al væsentlighed et dårligere resultat i Sport Nord A/S, nedskrivninger på
aktiver og en række afviklings- og engangsomkostninger.
Der er iværksat en omstrukturering og slankning af selskabets aktiviteter med henblik på at
skabe grundlag for positive resultater i fremtiden og mindske de driftsmæssige risici.
For at sikre det finansielle grundlag indstiller bestyrelsen til generalforsamlingen, at der –
efter forventet afhændelse af dele af ejendommen på Hadsundvej og af aktiviteterne i Sport
Nord A/S – planlægges gennemført en udvidelse af selskabets aktiekapital med en forventet
tegning på 28 mio. kr. Udvidelsen forventes at kunne gennemføres i løbet af maj 2010. Der
er på forhånd modtaget positive tilkendegivelser om tegning af mindst 50 %.
Med baggrund i det ovennævnte er der indgået en ny længevarende aftale med selskabets
hovedbank om henholdsvis driftskredit og langsigtet finansiering af resterende ejendom på
Hadsundvej 184.
Selskabets 2010 resultat før skat ventes at blive et underskud, men markant bedre end det
normaliserede driftsresultat i 2009 på minus 37,7 mio. kr.
Årsrapporten er i sin helhed tilgængelig på selskabets hjemmeside www.aabsport.dk.
Med venlig hilsen
Aalborg Boldspilklub A/S
Poul Sørensen
Adm. direktør
Eventuelle henvendelser bedes rettet til Poul Sørensen på tlf. 22 49 11 37.
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