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NASDAQ OMX Copenhagen A/S 
 
Børsmeddelelse nr. 2017/07 
 
Aalborg, 4. april 2017 
 
 

Aktionærtiltag i AaB A/S 
 
AaB skal hermed oplyse om følgende aktionærtiltag, der netop er 
præsenteret på dagens generalforsamling. 
 
AaB’s aktionærsammensætning er på nuværende tidspunkt kendetegnet 
ved, at cirka halvdelen af alle aktionærer har så få aktier, at der ved salg 
af disse ikke vil være penge tilbage efter kurtage og VP-omkostninger. 
Denne sammensætning er meget uhensigtsmæssig, da disse depoter 
medfører en årlig udgift for AaB på cirka 280.000 kr. årligt til 
Fondsbørsen, til sammenligning har alle disse depoter en samlet værdi 
på cirka 230.000 kr.  
 
For at sikre en mere hensigtsmæssig sammensætning vil AaB 
iværksætte følgende: 
 

• Opskrivning af den nominelle værdi pr. aktie fra 0,25 kr. til 200 kr. 
• Nye aktionærfordele 
• Muligt opkøb af egne aktier 
• Indstilling om udlodning af udbytte ved generalforsamlingen i 2018 

 
Opskrivning af den nominelle værdi pr. aktie fra 0,25 kr. til 200 
kr. 
AaB vil ultimo juni holde en ekstraordinær generalforsamling med henblik 
på at opskrive den nominelle værdi pr. aktie fra 0,25 kr. til 200 kr. 
 
Har man på nuværende tidspunkt færre end 800 aktier og fortsat ønsker 
at være aktionær i AaB, opfordrer AaB til, at man inden den 
ekstraordinære generalforsamling opkøber aktier, således at man har 
flere end 800 aktier.  
 
Har man på nuværende tidspunkt færre end 800 aktier og ønsker man 
ikke at være aktionær længere og måske i en årrække har været bundet 
af, at kurtage overstiger kursværdi, opfordrer AaB til, at man afventer 
den ekstraordinære generalforsamling. Alle aktionærer med færre end 
800 aktier vil her blive tvangsindløst. Der vil ikke blive afregnet kurtage 
ved en tvangsindløsning, så for mindre aktionærer der har ønske om at 
sælge, er dette en bedre løsning end at sælge i et åbent marked.  
AaB tilbyder to fribilletter til en kamp i efteråret 2017 til alle aktionærer 
med færre end 800 aktier, der vil blive tvangsindløst. Dette sker efter 
henvendelse til AaB. 
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For aktionærer med flere end 800 aktier vil alle såkaldte ”spidser” – det 
vil sige aktier, der er i overskud ved multipel af 800 – ligeledes blive 
tvangsindløst. 
 
Nye aktionærfordele 
Efter gennemførslen af opskrivningen vil alle aktionærer fremover have 
mulighed for at få to fribilletter pr. sæson. Man skal efter gennemførslen 
af opskrivningen og ud fra det nuværende kursniveau eje aktier for 232 
kr. for at få tilbudt to fribilletter til en værdi af i alt 310 kr.  
Tidligere skulle man eje 5.000 aktier for at kunne modtage fribilletter. Vi 
håber på denne måde at se så mange aktionærer som muligt på Aalborg 
Portland Park. 
 
Aktionærer med flere end 100.000 aktier (125 aktier efter opskrivningen) 
vil fortsat blive inviteret til et årligt aktionærarrangement med bespisning 
og kamp.  
 
Muligt opkøb af egne aktier 
AaB’s direktion og bestyrelse vil løbende monitorere og vurdere forholdet 
mellem aktiekursen og den forventede indre værdi ultimo 2017. Såfremt 
generalforsamlingen under punkt 4.a. giver bestyrelsen bemyndigelse til 
at foretage opkøb af egne aktier, og såfremt der efter gennemførslen af 
opskrivning af aktiestørrelse fortsat er et større misforhold mellem 
aktiekursen og den forventede indre værdi ultimo 2017, vil bestyrelsen 
konkretisere overvejelser omkring opkøb af egne aktier. 
 
Forslag om udbytte 
Bestyrelsen vil stille forslag om at der på generalforsamlingen i 2018 
udloddes udbytte i niveauet 5-10 mio. kr. afhængig af selskabets 
økonomiske stilling på udbetalingstidspunktet, herunder om der er 
foretaget opkøb af egne aktier. 
 
AaB’s mission er igennem fodbold at underholde og skabe oplevelser på 
et økonomisk bæredygtigt grundlag. 
 
AaB’s vision er at være samlingspunkt for hele Nordjylland og til 
stadighed være en del af toppen af dansk fodbold – både på og uden for 
banen. 
 
 
Venlig hilsen 
Aalborg Boldspilklub A/S 
Stephan Schors 
Administrerende direktør 
 
For yderligere oplysninger: Stephan Schors 4114 1319 


