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Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) 
Periodemeddelelse for perioden 1. januar 2011 – 31. marts 2011 
I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af 
periodemeddelelser aflægger AaB hermed periodemeddelelse for perioden 1. januar 
2011 – 31. marts 2011. 
 
På en ekstraordinær generalforsamling afholdt 25. marts 2011 har aktionærerne i 
selskabet vedtaget en nedsættelse af stykstørrelsen fra 5,00 til 1,00 kr.  
 
I perioden 12. til 28. april gennemførte selskabet en emission med fortegningsret for de 
eksisterende aktionærer. I Børsmeddelelse nr. 2011/15 offentliggjorde selskabet et 
bruttoresultat fra emissionen på 39,3 mio. kr. svarende til i alt 11.236.635 nye aktier. 
 
Med virkning fra 1. januar 2011 har selskabet overtaget alle aktier i AaBsport.dk A/S 
(tidligere Sport Nord A/S) og ejer herigennem 25,2% af aktierne i Sport on Top ApS.   
 
I januar investerede AaB via en Player Invest-model beskrevet i Børsmeddelelse nr. 
2011/02 kr. 6,3 mio. ekstra i fodboldspillere som et led i en samlet plan, der skulle 
sikre fortsat eksistens i Superligaen.    
 
AaB Fodbold har i perioden spillet tre Superligakampe. Efter perioden er der spillet 
yderligere otte kampe, og der resterer nu kun tre kampe før Superliga-regnskabet 
opgøres – et regnskab med stor indflydelse på selskabets samlede økonomi. Aktuelt er 
AaB placeret som nr. syv, men med kun tre point til nedrykningsstregen er intet af-
gjort i en tæt nedrykningskamp.   
 
AaB ishockey nåede ikke som forventet semifinalerne i AL-Bank Ligaen, hvilket har 
påvirket driften negativt. Sæsonen sluttede således allerede primo marts måned. 
 
AaB konference har i perioden samlet alle aktiviteter på Energi Nord Arena. Der er 
afholdt ekstra omkostning til husleje p.g.a. senere fraflytning fra Hadsundvej end op-
rindeligt planlagt.  
 
Den samlede omsætningsudvikling har i perioden været positiv, men omsætningsmik-
set har ikke haft den forventede lønsomhed. Samtidig har omkostningerne som nævnt 
til bl.a. husleje og investering i fodboldspillere været højere, ligesom der er investeret 
i kampagner for flere tilskuere til fodbold. 
 
Regnskabsåret er forbundet med væsentlig usikkerhed i forhold til det hidtil udmeldte 
resultat i niveauet minus 20 mio. kr. De væsentligste påvirkninger vedrører AaB Fod-
bolds præstationer, der i særlig grad får direkte indvirkning på tv-penge, sponsorind-
tægter, transfer og ikke mindst Superliga-status.  
 
 
Med venlig hilsen 
Aalborg Boldspilklub A/S 
 
For yderligere oplysninger kontakt adm. direktør Poul Sørensen på tlf. 22 49 11 37. 


