PROSPEKT
Kapitaludvidelse i Aalborg DH A/S
Nærværende prospekt er udarbejdet af ledelsen og bestyrelsen i Aalborg DH A/S.
Prospektet er udarbejdet i direkte forlængelse af det netop gennemførte udbud af nye aktier i
Aalborg DH A/S med tegningsperiode fra 25. januar til og med 22. februar 2010.
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1 Aalborg DH A/S
Aalborg DH A/S (”Aalborg DH”) blev stiftet i 2001 og skulle under navnet HS Nord fungere som en sportslig
overbygning på to nordjyske kvindehåndboldklubber. I forbindelse med oprykningen til landets bedste
damehåndboldrække i 2003 ændredes navnet til Aalborg DH. På kort tid har Aalborg DH etableret sig som
en af de mest vindende kvindehåndboldklubber i Danmark, samt den håndboldklub i Danmark med størst
tilskueropbakning.
Aalborg DH er en professionel kvindehåndboldklub, der deltager i den danske Guldbageren ligaen, den
danske pokalturnering samt i europæiske turneringer. Holdet har siden oprykningen til landets bedste
damehåndboldrække i 2003 vundet 2 sølv- og 2 bronzemedaljer samt deltaget i Champions League 3
gange, herunder kvart- og semifinale, hvilket på trods af holdets relativt korte levetid har bragt Aalborg DH
op blandt de seks mest vindende danske klubber gennem historien. I indeværende sæson deltager Aalborg
DH p.t. i gruppespillet i Champions League.
Aalborg DH er den sportslige overbygning på de to nordjyske håndboldklubber Aalborg KFUM og Aabybro
HKs bedste hold inden for damehåndbold. I sæsonen 2002/03 spillede Aalborg DH sig til oprykning til den
bedste damehåndboldrække i Danmark, og har været repræsenteret der lige siden.
Aalborg DH var oprindeligt ejet af den nordjyske erhvervsmand Ole Bach Jensen. Ovenpå stor økonomisk
turbulens i Aalborg DHs første leveår overtog en kreds af sponsorer, med de nordjyske erhvervsmænd
Jesper Skovsgaard og Svend Aage Christiansen i spidsen, selskabet i 2005. De nye ejere fortsatte
udviklingen af Aalborg DH, men på trods af stor sportslig succes, med bl.a. en semifinaleplads i Champions
League, lykkedes det ikke at få økonomien i Aalborg DH til at balancere og ejerne måtte af flere omgange
tilføre Aalborg DH yderligere kapital i form af ansvarlig lånekapital.
I januar 2009 indgik de daværende ejere af Aalborg DH en aftale med selskabets flerårige daglige leder Jan
Hansen om, at Jan Hansen erhvervede samtlige anparter i Aalborg DH. De hidtidige ejere er efterfølgende
fortsat som betydende sponsorer i Aalborg DH. 1. juli 2009 indtrådte Claus Bech Nielsen (via selskabet
Strategic Business Development ApS) som 50% ejer af Aalborg DH via tilførsel af de netværksaktiviteter
Claus Bech Nielsen havde opbygget under Morgendagens Leder ApS, der i dag er en integreret del af
Aalborg DH.

1.1 Vision – som du med din deltagelse er med til at realisere
Aalborg DH skal:




Være en af Europas mest attraktive klubber for spillere
Danne rammen for Nordjyllands mest attraktive erhvervsnetværk
Være ALLE nordjyders klub

1.2 Økonomi
Indtægterne til selskabet skabes gennem tæt samarbejde med sponsorer og erhvervspartnere samt gennem
tilskuer- og tv-indtægter. Aalborg DH har siden oprykningen til landets bedste damehåndboldrække i 2003
været den klub i kvindeligaen, der har haft størst tilskueropbakning på hjemmebane hvert eneste år. En
opbakning der har dannet flotte rammer til opgørene i Gigantium samt har sikret sponsorerne massiv
eksponering.
Den væsentligste indtægtskilde for Aalborg DH er sponsoraftaler og lignende. Sponsoraftalerne er spredt ud
over forskellige typer af sponsorater, f.eks.:







Hovedsponsorater med KMD og Hummel
7 eksklusivpartnere
Ca. 100 erhvervspartnere
Diverse medlemmer af Business Club og Klub ADH
Kampsponsorer
Personlige sponsorater.
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Derudover genererer Aalborg DH indtægter fra salg af gulv- og bandereklamer og andre relaterede
produkter.
Ud over sponsoraftalerne består omsætningen i Aalborg DH af indtægter fra TV-aftaler, éntre-indtægter fra
kampene, salg af merchandise og andre varer i forbindelse med kampe, herunder bl.a. salg af mad og
drikkevarer. I takt med sportslig succes i de europæiske turneringer modtager Aalborg DH ligeledes i mindre
grad præmiepenge fra det europæiske håndboldforbund.
Omkostningerne består hovedsageligt af lønomkostninger til spillertrup og administration samt omkostninger
i forbindelse med afvikling af kampe.

1.2.1 Udvikling siden sidste regnskabsårs afslutning
Selskabet har efter regnskabsårets afslutning erhvervet 50% af anparterne i netværksvirksomheden
Morgendagens Leder ApS, hvilket skal styrke og udvikle de erhvervsmæssige relationer til
samarbejdspartnerne.
I årsrapporten pr. 30. juni 2009 er der indregnet en kapitalforhøjelse på 200.000 kr. Kapitalforhøjelsen er
fuldt indbetalt efter regnskabsårets afslutning. Kapitalforhøjelsen er valgt indregnet, for at give et mere
retvisende billede af selskabets kapitalforhold pr. 30. juni 2009. Kapitalforhøjelsen er registreret hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 23. november 2009.
Der er efter regnskabsårets udløb konstateret et behov for at tilføre selskabet likviditet, for at driften kan
fortsættes gennem det kommende regnskabsår.
Selskabets ledelse har igangsat flere initiativer som skal sikre den nødvendige likviditet til indeværende
regnskabsår, men det er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, om de igangsatte initiativer tilfører
tilstrækkelig likviditet.
Ledelse, spillere og øvrige medarbejdere har således indgået en ny lønaftale med virksomheden, som
medfører betydelige besparelser på lønomkostningerne i regnskabet for 2009/10, og dermed reducerer det
forventede likviditetsbehov igennem 2009/10 betydeligt.
Den indgåede lønaftale med medarbejderne er dog ikke tilstrækkelig til at sikre likviditeten i 2009/10, hvorfor
ledelsen i november 2009 har udarbejdet en plan for gennemførelse af en kapitaludvidelse til yderligere
styrkelse af kapitalgrundlaget.
Ledelsen vurderer, at der er interesse blandt nordjyske virksomheder og private til at blive medejere af
Aalborg DH, og forventer derfor at opnå tilsagn om tegning af ny kapital for et betydeligt beløb, og
kapitaludvidelsen forventes således også at bidrage til at sikre tilstrækkelig likviditet i indeværende
regnskabsår.
I efteråret 2009 har flere eksisterende sponsorer øget deres sponsorat, ligesom det er lykkedes
virksomheden at tiltrække nye betydningsfulde sponsorer. Der arbejdes endvidere fortsat på indgåelse af
yderligere et hovedsponsorat, for der igennem at sikre en rentabel drift, og det er ledelsens forventning at
dette lykkes.
Den 7. december 2009 registrerede Aalborg DH yderligere en kapitalforhøjelse på nom. 150.000 kr.,
hvorefter den registrerede anpartskapital udgjorde i alt nom. 550.000 kr. Efterfølgende er Aalborg DH den 9.
december 2009 omdannet til aktieselskab og den registrerede aktiekapital udgør i alt nom. 550.000 kr.
Nærværende kapitaludvidelse og arbejdet med indgåelse af yderligere hovedsponsorater pågår til stadighed
og endelig afklaring heraf forventes tidligst i starten af 2010.
Det er ledelsens konklusion, på baggrund af modtagne tilkendegivelser og ovenstående initiativer, at
virksomheden kan fremskaffe den nødvendige likviditet, der sikrer evnen til at fortsætte driften det
kommende regnskabsår.
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1.3 Kapitaludvidelse
For at udvikle klubben yderligere forfølges planerne om en kapitaludvidelse, der skal styrke kapitalgrundlaget
i Aalborg DH. Derved sikres, at virksomheden kan fokusere på den langsigtede udvikling hen i mod at gøre
Aalborg DH til en af Europas mest attraktive klubber for spillere, danne rammen for Nordjyllands mest
attraktive erhvervsnetværk og ikke mindst være ALLE Nordjyders klub.
Et styrket kapitalgrundlag vil give sikkerhed for samarbejdspartnere og sponsorer ved indgåelse af
længerevarende samarbejdsaftaler. Aalborg DH forventer et minimumstilsagn på 0,75 millioner kroner for
nærværende kapitaludvidelse, svarende til minimum 750 stk. aktier. En tegning på 1,5 – 2,0 mio. kr., eller en
tilsvarende meromsætning, vil sikre driften af Aalborg DH de kommende år. Minimumstegningen på 0,75
mio. kr. er opnået ved den seneste kapitaludvidelse, hvor tegningsperioden udløb den 22. februar 2010.
Nærværende kapitaludvidelse er i alle henseender en forlængelse af denne seneste kapitaludvidelse.
Ledelsen arbejder desuden med planer om at indgå i et samarbejde vedr. etablering af et sports college i
Nordjylland. Aalborg DH vil ikke blive ejer heraf, men en væsentlig bidragsyder i form af kompetente trænere
og anden form for knowhow. College skal på den anden side levere nye talenter til Aalborg DH.
Nærværende kapitaludvidelse vil ligeledes skabe det fundament, så selskabet på 2-3 års sigt kan opstarte
forberedelserne til en optagelse til handel og officiel notering af Aalborg DHs aktier på et reguleret marked.

1.4 God selskabsskik
Umiddelbart efter kapitaludvidelsen vil der blive indkaldt til en ekstraordinær generalformsamling for at give
nye investorer mulighed for at påvirke bestyrelsessammensætningen. Den nuværende bestyrelse er villig til
at fortsætte, hvis den nye investorkreds ønsker dette. Dog ønsker Jan Hansen og Claus Bech Nielsen som
daglig ledelse ikke at være repræsenteret i bestyrelsen. Såvel Jan Hansen som Claus Bech Nielsen er dybt
engagerede i Aalborg DH, med en samlet ejerandel på 81,8% før nærværende kapitaludvidelse, og har
forpligtiget sig til at blive i Aalborg DH i minimum 24 måneder efter gennemførelsen af nærværende
kapitalforhøjelse..

1.5 Ledelsen i Aalborg DH
Ledelsen i Aalborg DH består af bestyrelsen og direktionen. Hverken bestyrelsen eller direktionen modtager
noget vederlag i forbindelse med udbuddet af nye aktier i Selskabet.

1.5.1 Bestyrelsen
Bestyrelsen i Aalborg DH består af følgende medlemmer:







Advokat Mads Kringelbach (formand)
Købmand Jan Jæger
Tidl. Møbelfabrikant Søren Flyvholm
Direktør Orla Knudsen
Erhvervsassurandør John Springborg
Direktør Mads Peter Veiby

1.5.2 Direktionen
Direktionen i Aalborg DH består af adm. direktør Jan Hansen.
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1.6 Ledelsens erklæring
Vi erklærer, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at prospektet efter vores overbevisning
indeholder de oplysninger, der anses for fornødne for, at investorerne og deres investeringsrådgivere kan
danne sig et velbegrundet skøn over udstederens aktiver og passiver, finansielle stilling, resultater og
fremtidsudsigter samt over en eventuel garant og over de rettigheder, der er knyttet til de værdipapirer, der
udbydes til offentligheden.
Aalborg, den 25. februar 2010

Bestyrelse:
Advokat Mads Kringelbach
Boulevarden 30, 3.
9000 Aalborg

Købmand Jan Magnus Jæger
Husumvej 5
9700 Brønderslev

Tidl. Møbelfabrikant Søren Flyvholm
Thorsens Allé 13
9000 Aalborg

Direktør Orla Knudsen
Bålhøj 21
9700 Brønderslev

Assurandør John Springborg
Gøgeurtvej 13
9310 Vodskov

Direktør Mads Peter Veiby
Poseidonvej 84
9210 Aalborg SØ

Direktion:
Adm. direktør Jan R. Hansen
Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg Øst
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2 Tegningsbetingelser
2.1 Tegningsbeløb
Der udbydes op til 13.800 stk. nye aktier a nominelt 250 kr. i fri tegning, svarende til op til nominelt 3.450.000
kr.
Tegningen er ikke garanteret, hverken helt eller delvist, ligesom ingen nuværende aktionærer har
fortegningsret. Tilsvarende har ingen investorer fortrinsret til tegning af de nye aktier.

2.2 Tegningsperiode
Tegningsperioden løber fra 4. marts 2010 til 25. marts 2010 kl. 17:00, begge dage inklusive.
Tegningsordrer skal være Aalborg DH i hænde senest 25. marts 2010 kl. 17.00. Efter tegningsperiodens
udløb bortfalder retten til tegning af de nye aktier..

2.3 Tegningskurs
De nye aktier tegnes til 1.000 kr. pr. aktie a nominelt 250 kr., franko, svarende til kurs 400.

2.4 Tegningssted
Tegningsordrer til tegning af nye aktier i Aalborg DH afhentes hos og indleveres til:
Aalborg DH
Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg Øst
Telefon +45 96 37 60 50
Telefax +45 96 37 60 51
Mail: investor@aalborgdh.dk
Tegningsordrer kan tillige afhentes og indleveres hos:
Danske Bank
Prinsensgade 11
9000 Aalborg
Telefon +45 45 12 61 11
Telefax +45 45 12 61 01
Tegningsblanketten kan desuden afhentes og indleveres hos Danske Banks afdelinger, se hvilke på
www.aalborgdh.dk.
Danske Bank påtager sig alene at udlevere og tage imod tegningsblanketter. Danske Bank har ingen
økonomisk eller juridisk tilknytning til kapitaludvidelsen i Aalborg DH, ligesom Danske Bank ikke har
økonomisk kendskab og indsigt til Aalborg DH. Danske Bank kan på ingen både stilles til ansvar for
eventuelle krav fra aktionærer i Aalborg DH, ligesom Danske Bank på ingen måde kan rådgive om
kapitaludvidelsen.
Tegningsordrer er bindende for investor. Der kan indgives flere tegningsblanketter for den enkelte investor
ligesom der ikke gælder nogen maksimumtegning for den enkelte investor.

2.5 Offentliggørelse af resultat af Udbuddet
Resultatet af udbuddet forventes offentliggjort umiddelbart efter udløb af tegningsperioden via Aalborg DHs
hjemmeside. Investorer, der har ønsket at tegne nye aktier får direkte besked fra Aalborg DH.
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2.6 Betaling og registrering i Aalborg DHs aktiebog
Betaling for de nye aktier forventes at finde sted senest 2 dage efter tegningsperiodens udløb og senest den
29, marts 2010 på hvilket tidspunkt de nye aktier udstedes, og samtidig finder registrering af de nye aktier
sted i Aalborg DHs aktiebog.

2.7 Overtegning
Ved overtegning af de udbudte nye aktier vil der ske reduktion af de afgivne tegningsønsker. Det er
bestyrelsens ønske at skabe så bred en ejerstruktur i Aalborg DH som muligt, hvorfor der ved allokering af
de udbudte nye aktier tilstræbes at tilgodese alle tegningsønsker op til 25.000 kr. i kursværdi fuldt ud,
således at en eventuel reduktion alene finder sted i tegningsønsker over 25.000 kr. i kursværdi.

2.8 Finansiel formidler
Emissionen er tilrettelagt af
Advizer K/S
Dalgas Avenue 48
8000 Århus C
Telefon 70 22 50 33
Telefax 86 18 10 53
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3 Aalborg DHs registrerede aktiekapital
Aalborg DHs registrerede aktiekapital udgør i henhold til Selskabets vedtægter § 3 den 25. februar 2010 i alt
nominelt 550.000 kr. fordelt på 2.200 stk. aktier a nominelt 250 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Herudover er der tegnet i alt 1.200 stk. aktier a nominelt 250 kr. i forbindelse med den netop gennemførte
kapitaludvidelse. Denne kapitalforhøjelse er endnu ikke registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Udvikling i Selskabets registrerede kapital
Aalborg DH ApS
Dato

Kapitalforhøjelse

Anparter

Anpartskapital

(nom.
DKK)

(Stk.)

(Stk.)

(nom DKK)

Kommentar

Januar 2001

125.000

1.250

1.250

125.000

Stiftelse til kurs 100.

August 2005

75.000

750

2.000

200.000

Kontant kapitalforhøjelse til kurs 6.400

November 2009

200.000

2.000

4.000

400.000

Kontant kapitalforhøjelse til kurs 100

December 2009

150.000

150

2.200

550.000

Kontant kapitalforhøjelse til kurs 200.
Forhøjelse af stykstørrelse fra nom. kr. 100 til nom. kr. 250.

Aalborg DH A/S
Dato

Kapitalforhøjelse

Aktier

Aktiekapital

(nom.
DKK)

(Stk.)

(Stk.)

(nom DKK)

2.200

550.000

Omdannelse fra ApS til A/S

Februar 2010

300.000

1.200

3.400

850.000

Kontant kapitalforhøjelse til kurs 400.

Marts 2010*

3.450.000

13.800

17.200

4.300.000

Kontant kapitalforhøjelse til kurs 400.

December 2009

Kommentar

*Forudsat fuldtegning
Nærværende kapitaludvidelse sker i direkte forlængelse af netop gennemført kapitaludvidelse, hvor
tegningsperioden sluttede 22. februar 2010. Kapitalforhøjelsen er endnu ikke blevet registreret hos Erhvervsog Selskabsstyrelsen.
Selskabet har ikke udstedt konvertible obligationer eller warrants.

3.1 Omdannelse fra anpartsselskab til aktieselskab
Den 9. december 2009 besluttede generalforsamlingen i Aalborg DH at omdanne selskabet fra et
anpartsselskab til et aktieselskab. Formålet med omdannelsen til aktieselskab var at skabe det
selskabsretlige grundlag for at gennemføre nærværende kapitaludvidelse ved udstedelse af nye aktier i
Aalborg DH.
Der er i forbindelse med omdannelsen af Aalborg DH til aktieselskab ikke sket ændringer i Selskabets
ejerforhold, idet ejerstrukturen, såvel før som efter omdannelsen, er som skitseret i afsnit 3.4.

3.2 Generalforsamling
På Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 9. december 2009 fik Bestyrelsen i Aalborg DH i
henhold til vedtægternes paragraf 10 bemyndigelse til i tiden indtil den 9. december 2014, at udvide
Selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med indtil nominelt 3.750.000 kr. ved kontant indbetaling. For
bemyndigelsen gælder følgende vilkår:
1.
2.
3.
4.

Aktiekapitalen kan maksimalt forhøjes med nominelt kr. 3.750.000,00.
Nye aktier i henhold til kapitalforhøjelsen skal lyde på navn og er omsætningspapirer.
Nye aktier er ikke inddelt i aktieklasser.
Der gælder ikke indskrænkninger i omsætteligheden af nye aktier og aktierne er ikke forpligtede til at
af lade sig indløse.
5. Eksisterende aktionærer har ikke fortegningsret.
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Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af Bestyrelsen. Bestyrelsen kan foretage de ændringer af
vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af
bemyndigelsen.
På baggrund af den på den ekstraordinære generalforsamling den 9. december 2009 givne bemyndigelse,
har Bestyrelsen på ekstraordinært bestyrelsesmøde afholdt den 9. december 2009 besluttet at forhøje
aktiekapitalen med op til 15.000 stk. nye aktier a nominelt 250 kr. i fri tegning. Heraf er 1.200 stk. aktier
tegnet i forbindelse med den netop gennemførte kapitaludvidelse.
De nye aktier tegnes til 1.000 kr. pr. aktie a nominelt 250 kr., franko. Efter gennemførelsen af Udbuddet
udgør Selskabets aktiekapital op til nominelt 4.300.000 kr. fordelt på op til 17.200 stk. aktier a nominelt 250
kr.

3.3 Egne aktier
Selskabet ejer pr. 25. februar 2010 ingen egne aktier.

3.4 Aktionærstruktur
Aalborg DH har pr. 25. februar 2010 4 aktionærer, der alle er omfattet af Aktieselskabslovens § 28a.

Aktionærsammensætning

Før kapitaludvidelse

Efter kapitaludvidelse
(Minimumsudbud)

Efter kapitaludvidelse
(Fuldtegning)

Aktionærer

Antal aktier
a nom. 250
kr. (Stk.)

Ejerandel
(%)

Antal aktier a
nom. 250 kr.
(Stk.)

Ejerandel
(%)

Antal aktier a
nom. 250 kr.
(Stk.)

Ejerandel (%)

Jan Hansen

900

40,9%

900

30,5%

900

5,2%

Strategic Business Development ApS

900

40,9%

900

30,5%

900

5,2%

MPV Management ApS

200

9,1%

200

6,8%

200

1,2%

Kurt Christensen

200

9,1%

200

6,8%

200

1,2%

Øvrige aktionærer*

0

0,0%

750

25,4%

15.000

87,2%

Samlet antal aktier

2.200

100,0%

2.950

100,0%

17.200

100,0%

*Der er heriblandt ikke aktionærer, som har eller forventes at få mere end 5% af stemmerne og/eller kapitalen i Selskabet.

3.5 Udbyttepolitik
Aalborg DH har ikke tidligere udbetalt udbytte og forventer heller ikke de kommende år at udbetale udbytte.
Beslutning om udlodning af fremtidigt udbytte træffes af generalforsamlingen efter indstilling fra Bestyrelsen.
Det er Bestyrelsens hensigt, under hensyn til Selskabets finansielle stilling og investeringsplaner i øvrigt, at
udlodde den del af årets resultat, der ikke på sigt kan anvendes forretningsmæssigt.

3.6 Aktionæroverenskomster
Der eksisterer Selskabet og Ledelsen bekendt ingen aktionæroverenskomster eller øvrige aftaler mellem
Selskabets aktionærer vedrørende disses aktiebesiddelse i Selskabet.

3.7 Oplysningsforpligtelser
I henhold til dansk ret påhviler det aktionærer i aktieselskaber at give meddelelse til Selskabet, hvis deres
aktiebesiddelse når eller ikke længere når følgende niveauer:
a) hvis aktiernes stemmeret udgør mindst 5 % af den stemmeberettigede aktiekapital, eller
b) hvis den nominelle værdi af aktierne udgør mindst 5 % af aktiekapitalen
Aktionærerne skal ligeledes give meddelelse, hvis deres aktiebesiddelse, kommer over eller ikke længere
når 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 50 %, 90 % eller 1/3 eller 2/3 af den stemmeberettigede aktiekapital eller
af Selskabets registrerede aktiekapital.
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Beregningen af aktiebesiddelsen skal omfatte 1) Aktier, som den pågældende aktionær ejer, 2) Aktier, der
kontrolleres direkte eller indirekte af aktionæren, 3) Aktier, der ejes af person, som optræder som en gruppe
med den pågældende aktionær.
Meddelelsen skal indeholde oplysning om aktionærens navn og adresse samt for selskaber og juridiske
enheder hjemsted, antallet af aktier samt deres pålydende værdi.
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4 Oplysninger om Selskabets aktier
4.1 Aktiernes størrelse
Alle Selskabets aktier er ordinære aktier a nominelt 250 kr.

4.2 Navnenotering
Selskabets aktier skal lyde på navn og være omsætningspapirer.

4.3 Stemmeret
Hver aktie a nominelt 250 kr. giver én stemme. Stemmeretten kan udøves i henhold til skriftlig og dateret
fuldmagt. Fuldmagt kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
Ingen aktionærer i Selskabet har, uanset ejerandel, forskellige stemmerettigheder. Der er ligeledes ingen
ejerskabsbegrænsninger.
Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen, såfremt aktionæren senest 5 dage før
generalforsamlingen har anmeldt sin deltagelse hos Selskabet og fået udleveret adgangskort. Aktionærer
kan ikke udøve stemmeret for deres aktier, med mindre de har anmodet Selskabet om at udstede et
adgangskort til den pågældende generalforsamling. Adgangskort udstedes alene til aktionærer, der er
noteret i Selskabets aktiebog eller såfremt aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.
Stemmeret for aktier, der er erhvervet ved overdragelse, kan kun udøves, såfremt de pågældende aktier på
tidspunktet for indkaldelse til en generalforsamling er noteret i aktiebogen, eller såfremt aktionæren har
anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse.

4.4 Negotiabilitet og omsættelighed
Selskabets aktier er omsætningspapirer. Selskabets aktier vil ikke blive optaget til handel på nogen
markedsplads. Der er ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.

4.5 Udbytte
I henhold til aktieselskabslovens bestemmelser vedtager den ordinære generalforsamling udlodning af
udbytte på baggrund af det godkendte regnskab for det seneste regnskabsår. Generalforsamlingen kan ikke
vedtage udlodning af et højere udbytte, end bestyrelsen har foreslået. Udbytte kan kun udloddes inden for
rammerne af Selskabets frie reserver, beregnet i henhold til Aktieselskabsloven og Selskabets årsrapport.
De nye aktier giver ret til udbytte samt øvrige aktionærrettigheder fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens
registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Selskabets bestyrelse er i henhold til vedtægternes § 11 bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af
ekstraordinært udbytte, når Selskabets økonomi tillader det og i øvrigt i overensstemmelse med
aktieselskabslovens regler herom.
Ved udbetaling af udbytte tilbageholder Selskabet udbytteskat efter de til enhver tid gældende regler, for
øjeblikket 28%.
Forfaldent udbytte, der ikke er hævet 3 år efter forfaldsdagen, tilfalder Selskabets reserver.
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4.5.1 Kildeskat af udbytte
Udlodning af udbytte efter 1. januar 2010
Gældende fra 1. januar 2010 betales udbytteskat på 28% af op til DKK 48.300 for enlige og af op til DKK
96.600 for ægtefæller. Derudover betales der 42% af udbytte over DKK 106.100 for enlige og DKK 212.200
for ægtefæller.
Reglerne som de er efter 1. januar 2012
Efter 1. januar 2012 nedsættes 28% satsen til 27%.
Ovenstående er alene for personer og der kan være særregler og overgangssaldi der spiller ind, men det er
de generelle regler. Det anbefales at den enkelte investor søger individuel rådgivning herom hos egen
rådgiver.

4.6 Indløsning
Bortset fra hvad der gælder i henhold til Aktieselskabslovens § 20 b er ingen aktionær forpligtet til at lade
sine aktier indløse helt eller delvist.
Aktieselskabsloven foreskriver i § 20 b, stk. 1, at: ”Ejer en aktionær mere end 9/10 af aktierne i et selskab,
og har aktionæren en tilsvarende del af stemmerne, kan aktionæren og Selskabets Bestyrelse i fællesskab
bestemme, at de øvrige aktionærer i Selskabet skal lade deres aktier indløse af aktionæren.”

4.7 Rettigheder
Ingen aktier har særlige rettigheder, og de nye aktier er sikret ret til at oppebære udbytte fra tidspunktet for
kapitalforhøjelsens registrering hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. De nye aktier vil have samme ret til
fortegning ved fremtidige kapitaludvidelser som de eksisterende aktier og skal i øvrigt i enhver henseende
være stillet som den øvrige aktiekapital.
Stemmeret og øvrige aktionærrettigheder indtræder på indbetalingstidspunktet.
I tilfælde af likvidation eller opløsning af Selskabet er aktionærerne berettiget til at deltage i udlodningen af
eventuelle overskydende aktiver i forhold til deres respektive aktieposter efter betaling af Selskabets
kreditorer.
Ændringer i aktionærernes rettigheder kan alene finde sted i henhold til Aktieselskabslovens bestemmelser.
Dog indeholder vedtægterne i § 12 stk. 4 krav om, at vedtægtsændringer alene kan gennemføres såfremt
2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen og at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de
afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Er der på den første
generalforsamling ikke repræsenteret 2/3 af aktiekapitalen, men er forslaget vedtaget med 2/3 såvel af de
afgivne stemmer som af den repræsenterede stemmeberettigede kapital, skal der ifølge vedtægternes § 12
stk. 5 indkaldes til ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden
hensyn til den repræsenterede aktiekapitals størrelse.
Selskabets vedtægter indeholder ingen særlige ombytningsbestemmelser.
Selskabets vedtægter, stiftelsesoverenskomst og øvrige regelsæt indeholder ingen særlige bestemmelser for
ændring af Selskabets kapitalforhold, som er snævrere end retsforskrifterne.

4.8 Aktiebogsfører
Selskabet fører selv sin aktiebog.
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5 Øvrige informationer om Aalborg DH A/S
5.1 Navn, hjemsted og stiftelsesår
Aalborg DH A/S
Willy Brandts Vej 31
DK-9220 Aalborg Øst
Telefon:
+45 96 37 60 50
Telefax:
+45 96 37 60 51
E-mail:

info@aalborgdh.dk

Hjemmeside: www.aalborgdh.dk
Registrerede bifirmanavne er: Aalborg HS Nord ApS (Aalborg DH A/S), HS Nord ApS (Aalborg DH A/S) og
Aalborg Damehåndbold ApS (Aalborg DH A/S).
Selskabets hjemsted er Aalborg Kommune.
Selskabet er stiftet som anpartsselskab den 26. januar 2001 af advokat Oluf Bagge Hjortlund og er
registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 12. februar 2001. Selskabet er omdannet til aktieselskab den
9. december 2009 med registrering heraf hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samme dag. Selskabet er
underlagt den danske selskabslovgivning, herunder Aktieselskabsloven.

5.2 Formål
Selskabets formål er i henhold til vedtægternes § 2, der er en integreret del af stiftelsesoverenskomsten, at
drive professionel håndbold samt handel og investering i tilknytning til professionel håndbold.
Selskabet, selskabets ledelse, spillere, ledere, trænere og andre ansatte er underlagt de for DHF (Dansk
Håndbold Forbund) til enhver tid gældende love og reglementer samt trufne beslutninger.

5.3 Registrering
Selskabet er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr. 25 86 64 60.

5.4 Regnskabsår
Selskabets regnskabsår er 1. juli til 30. juni.

5.5 Generalforsamlinger
De seneste afholdte generalforsamlinger i Aalborg DH er henholdsvis den ordinære generalforsamling den
24. november 2009 og den ekstraordinære generalformsamling den 9. december 2009.
Generalforsamlinger skal afholdes i Aalborg Kommune og ordinær generalforsamling skal afholdes senest 5
måneder efter regnskabsårets afslutning.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af en generalforsamling, en bestyrelse eller
på begæring af den generalforsamlingsvalgte revisor. Ligeledes kan aktionærer, der tilsammen ejer 10%
eller mere af aktiekapitalen eller repræsenterer 10% eller mere af det samlede antal stemmer skriftligt
overfor Bestyrelsen begære afholdt ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen skal i så fald indkalde til
en sådan generalforsamling inden 14 dage efter begæringens modtagelse.
Indkaldelse til generalforsamlinger kan ske via selskabets hjemmeside, via e-mail eller i dagspressen, og
forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen kan også sendes som e-mail.
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Indkaldelsesfristen til en generalforsamling er fastsat til mindst 2 uger og højest 4 uger med angivelse af tid,
sted og dagsorden for generalforsamlingen samt det væsentligste indhold af eventuelle forslag til
vedtægtsændringer, der agtes behandlet på generalforsamlingen.

5.6 Væsentlige kontrakter og samarbejdsaftaler
Aalborg DH har indgået de nedenfor nævnte væsentlige samarbejdsaftaler.

5.6.1 Samarbejdsaftale med Aalborg KFUM
Aalborg KFUM har overdraget retten til Aalborg DH for så vidt angår elitehold, til at deltage i turneringer, der
gennemføres af Dansk Håndbold Forbund, Europæisk Håndbold Forbund og øvrige internationale forbund
eller øvrige internationale turneringer.
Selve retten/tilladelsen til at deltage i de nævnte turneringer forbliver Aalborg KFUMs, men brugsretten er
overdraget til Aalborg DH.

5.6.2 Aftale med Aalborg Kommune om leje af faciliteter
Aalborg Kommune udlejer Gigantium Arena til Aalborg DH til dennes aktiviteter i Gigantium Arena.
Lejeaftalen vedrører udleje af baneområde med tilskuerfaciliteter, omklædningsfaciliteter, kontorfaciliteter
m.v. til Aalborg DH. Lejeaftalen vedrører alene booking/leje til håndboldaktiviteter og er indgået på
almindelige markedsmæssige vilkår. Lejeaftalen udløber ved udgangen af sæsonen 2009/10 og skal
genforhandles i foråret 2010. Aalborg DH forventer ikke væsentlige ændringer i vilkårene i lejeaftalen.

5.6.3 Aftale med større sponsorer
Aalborg DH har indgået sponsorater med en række virksomheder. Især tre sponsorater har en væsentlig
betydning for driften i Aalborg DH. De tre sponsorater er med henholdsvis KMD A/S, Hummel Sport A/S og
ANTV. Alle tre har fremtrædende placeringer på spillertrøjerne til Aalborg DHs dameelitehold.
Aalborg DH er ikke afhængig af patenter, licenser og lignende.

5.7 Forsikringsforhold
Selskabets forsikringsforhold er omfattet af de lovgivningsmæssige forsikringsforhold i henhold til Dansk
Håndbold Forbunds regler for deltagere i Guldbageren ligaen, individuelt aftalte forsikringer med enkelte
spillere samt forsikringer, som dækker skader og tab på anlæg og inventar.

5.8 Revisor
Selskabets revisor er Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, Læsøvej 5 A, 9800 Hjørring.

5.9 Rets-, stats- og voldgiftssager
Aalborg DH er ikke, eller har ikke inden for de seneste 12 måneder været involveret i rets-, stats- eller
voldgiftssager, der har, eller i den seneste tid har haft, væsentlig indflydelse på Selskabets økonomiske
stilling, ligesom Selskabet ikke er bekendt med, at sådanne sager er i vente. Dog har Selskabet været
involveret i en tvist med en tidligere spiller. Tvisten er løst i 2009 ved indgåelse af forlig til fuld og endelig
afgørelse.
I forbindelse med Cubus Computer A/S’ konkurs er der opstået tvist omkring omstødelige betalinger for i alt
439 tkr. Det er Selskabets opfattelse, at det var Selskabet der havde et løbende tilgodehavende hos Cubus
Computer A/S, hvorfor det er Selskabets opfattelse at der ikke er tale om omstødelige forhold.

5.10 Eventualforpligtigelser
Aalborg DH har indgået spiller- og trænerkontrakter. Kontrakterne er tidsbegrænsede og som udgangspunkt
uopsigelige i kontraktperioden. Kontrakterne er af mellem 0,5 og 3 års varighed.
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5.11 Dokumenter
Følgende dokumenter er fremlagt til gennemsyn på Selskabets kontor på adressen Willy Brandts Vej 31, DK9220 Aalborg Øst og kan udleveres på forlangende:


Reviderede årsrapporter for Aalborg DH for regnskabsårene 2006/07 til 2008/09.



Selskabets vedtægter (er tillige en integreret del af Prospektet).



Generalforsamlingsprotokollat af henholdsvis den 24. november 2009 og den 9. december 2009.



Bestyrelsens protokollat af 24. november 2009 og den 9. december 2009.

5.12 Transaktioner med nærtstående parter
Aalborg DHs nærtstående parter omfatter Aalborg KFUM samt medlemmer af Selskabets bestyrelse i det
omfang det enkelte medlem repræsenterer virksomheder, hvori det enkelte medlem har en betydelig
indflydelse og som har samhandel med Selskabet.
Aalborg DH har følgende aftaler eller andre væsentlige økonomiske transaktioner med aktionærer i
Selskabet eller øvrige nærtstående parter:
Samarbejdsaftale med Aalborg KFUM som omtalt i afsnittet ”Samarbejdsaftale med Aalborg KFUM”.
Samhandel og aftaler med virksomheder, som bestyrelsesmedlemmer repræsenterer. Dette omfatter
hovedsponsoraftaler som omtalt i afsnittet ”Aftale med større sponsorer”, og øvrige sponsoraftaler.
Samtlige transaktioner med nærtstående parter er indgået på sædvanlige markedsmæssige vilkår.
Herudover har Aalborg DH ingen aftaler eller andre væsentlige økonomiske transaktioner med aktionærer i
Selskabet eller øvrige nærtstående parter, herunder ydet lån eller garantier.
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6 Rådgivere
6.1 Finansiel formidler
Advizer K/S
Dalgas Avenue 48
8000 Århus C

6.2 Juridisk rådgiver for Selskabet
Advokatfirma Kühnel Kringelbach
Boulevarden 30, 3.
9000 Aalborg

6.3 Selskabets revisorer
Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Læsøvej 5 A
9800 Hjørring
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7 Bilag
7.1 Vedtægter for Aalborg DH A/S
1.

Selskabets navn og hjemsted

1.1.

Selskabets navn er Aalborg DH A/S.

1.2.

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene:
Aalborg HS Nord ApS (Aalborg DH A/S)
HS Nord ApS (Aalborg DH A/S)
Aalborg Damehåndbold ApS (Aalborg DH A/S)
Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune.

2.

Selskabets formål

2.1.

Det er selskabets formål at drive professionel håndbold samt handel og investering i tilknytning
til professionel håndbold.

2.2.

Selskabet, selskabets ledelse, spillere, ledere, trænere og andre ansatte er underlagt de for
DHF (Dansk Håndbold Forbund) til enhver tid gældende love og reglementer samt trufne
beslutninger.

3.

Selskabets kapital og aktier

3.1.

Selskabets aktiekapital er på kr. 550.000,00, skriver kroner femhundredefemtitusinde 00/100,
fordelt i aktier á kr. 250,00 eller multipla heraf.

3.2.

Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.

3.3.

Aktierne skal lyde på navn og være omsætningspapirer.

3.4.

Aktionærerne noteres i selskabets aktiebog. Aktiebogen skal være tilgængelig for aktionærerne
på elektronisk medie.

3.5.

Ingen aktionærer har særlige rettigheder, og ingen aktionærer er forpligtet til at lade selskabet
eller andre indløse sine aktier helt eller delvist.

3.6.

Selskabets aktier må mortificeres uden dom efter den til enhver tid gældende lovgivning om
omsætningspapirer.

4.

Stemmeret

4.1.

Hvert aktiebeløb på kr. 250,00 giver én (1) stemme.
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4.2.

En aktionær, der har erhvervet aktier ved overdragelse, skal for at kunne udnytte sin stemmeret
på generalforsamlingen, være noteret i aktiebogen eller på anden måde have dokumenteret sin
erhvervelse.

4.3.

Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller opløsning af selskabet kræves dog,
at 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages med
2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede
stemmeberettigede aktiekapital. Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret 2/3 af
aktiekapitalen, men forslaget er vedtaget med 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den
repræsenterede stemmeberettigede aktiekapital, indkaldes snarest muligt til en ny
generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til
den repræsenterede aktiekapitals størrelse.

4.4.

Fuldmagt kan alene gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt
dagsorden.

5.

Bestyrelse og direktion

5.1.

Selskabet ledes af én på den ordinære generalforsamling valgt bestyrelse på 5-7 medlemmer
samt eventuelle bestyrelsesmedlemmer valgt af medarbejdere i overensstemmelse med den til
enhver tid gældende lovgivning.

5.2.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted.

5.3.

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabets anliggender.

5.4.

Bestyrelsen træffer nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv ved en forretningsorden.

5.5.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

5.6.

Den træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed, og i tilfælde af stemmelighed er
formandens stemme afgørende.

5.7.

De af bestyrelsen trufne bestemmelser skal indføres i en dertil bestemt protokol, der
underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.

5.8.

Bestyrelsesmøder afholde så ofte, bestyrelsen skønner det fornødent, samt når et af
bestyrelsens medlemmer eller en direktør fremsætter begæring herom. Begæringen
fremsendes til direktionen, som inden 7 dage efter begæringens modtagelse indvarsler til mødet
med højst 7 dages varsel.

5.9.

Bestyrelsen antager og afskediger én eller flere direktører, der leder den daglige drift og som –
med mindre bestyrelsen træffer anden bestemmelse – antager og afskediger det øvrige
personale.

6.

Selskabets tegningsregel

6.1.

Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening med
en direktør.

6.2.

Bestyrelsen kan meddele prokura.
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7.

Regnskabsaflæggelse og revision

7.1.

Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni.

7.2

Selskabets regnskaber revideres af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt
statsautoriseret revisor.

7.3.

Årsrapporten skal give et retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultatet.

8.

Indkaldelse til generalforsamling

8.1.

Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan være
modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb.

8.2.

Ordinær generalforsamling afholdes i Aalborg Kommune.

8.3.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter begæring af bestyrelsen, revisor eller af
aktionærer, der repræsenterer mindst en femtedel af aktiekapitalen. I sidstnævnte tilfælde skal
aktionærerne meddele bestyrelsen, hvilken dagsorden de ønsker for generalforsamlingen.
Bestyrelsen skal - inden 2 uger efter at have modtaget begæringen – indkalde til
generalforsamling i overensstemmelse med den fremgangsmåde, der er fastsat i nærværende
bestemmelse.

8.4.

Indkaldelse til generalforsamlinger kan ske via selskabets hjemmeside, via e-mail eller i
dagspressen, og forslag fra aktionærerne til behandling på generalforsamlingen kan også
sendes som e-mail.

8.5.

Indkaldelsesfristen til en generalforsamling er fastsat til mindst 2 uger og højest 4 uger med
angivelse af tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen samt det væsentligste indhold af
eventuelle forslag til vedtægtsændringer, der agtes behandlet på generalforsamlingen.

8.6.

For at kunne møde på generalforsamlingen skal aktionærerne skriftligt have anmeldt sin
deltagelse hos selskabet senest tre dage, før generalforsamlingen.

8.7.

Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på generalforsamlingen, såfremt
denne skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen i så god tid, at emnet kan optages
på dagsordenen for generalforsamlingen.

8.8.

Senest 14 dage før generalforsamlingen skal dagsordenen og de fuldstændige forslag, der
agtes forelagt for denne, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige
revideret årsrapport, fremlægges til eftersyn for aktionærerne på selskabets kontor og samtidig
tilstilles enhver noteret aktionær, som har fremsendt begæring herom.
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9.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

9.1.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
1) Valg af dirigent.
2) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne driftsår.
3) Forelæggelse af revideret årsrapport til godkendelse.
4) Bestyrelsens forslag til anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den
godkendte årsrapport.
5) Behandling af indkomne forslag.
6) Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.

9.2.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres én af bestyrelsen autoriseret protokol, der
underskrives af dirigenten.

10.

Bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje aktiekapitalen i selskabet

10.1.

Ved beslutning på ekstraordinær generalformsamling afholdt d. 9. december 2009 er
bestyrelsen i selskabet bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen i selskabet ved tegning af nye
aktier. For bemyndigelsen gælder følgende vilkår:
1) Aktiekapitalen kan maksimalt forhøjes med nominelt kr. 3.750.000,00.
2) Nye aktier i henhold til kapitalforhøjelsen skal lyde på navn og er omsætningspapirer.
3) Nye aktier er ikke inddelt i aktieklasser.
4) Der gælder ikke indskrænkninger i omsætteligheden af nye aktier og aktierne er ikke
forpligtede til at af lade sig indløse.
5) Eksisterende aktionærer har ikke fortegningsret.

10.2.

Bemyndigelsen for bestyrelsen er gældende frem til d. 9. december 2014 og bestyrelsen kan
beslutte at forhøje aktiekapitalen ad flere omgange i bemyndigelsesperioden på de angivne
vilkår.

10.3.

Bestyrelsen er samtidig bemyndiget til at foretage de ændringer af vedtægterne, der er en
nødvendig følge af kapitalforhøjelsen.

11.

Udbytte

11.1.

Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at træffe beslutning om uddeling af ekstraordinært
udbytte, når selskabets økonomi tillader det og i øvrigt i overensstemmelse med
aktieselskabslovens regler herom.

Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, afholdt den 9. december 2009.
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7.2 Årsregnskab for 2008/09

Aalborg DH ApS
CVR-nr. 25 86 64 60
Årsrapport for 2008/09

Nærværende årsrapport er
godkendt
på den ordinære
generalforsamling,
den / 20
Dirigent:
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Selskabsoplysninger m.v.

Selskabet
Aalborg DH ApS
Gigantium Arena
Willy Brandts Vej 31
9220 Aalborg Ø
Telefon: 96 37 60 50
Telefax: 96 37 60 51
www.aalborgdh.dk
Hjemsted: Aalborg
CVR-nr.: 25 86 64 60

Bestyrelse
Mads Kringelbach, formand
Orla Knudsen
Jan Magnus Jæger
Søren Flyvholm
John Springborg
Mads Peter Veiby
Jan Robert Hansen

Direktion
Jan Robert Hansen

Revision

Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Pengeinstitut
Jyske Bank
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Ledelsespåtegning

Vi aflægger hermed selskabets årsrapport for tiden 01.07.08 - 30.06.09.
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et
retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet.
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Aalborg, den 23. november 2009

Direktion

Jan Robert Hansen

Bestyrelsen

Mads Kringelbach

Orla Knudsen

Jan Magnus Jæger

John Springborg

Mads Peter Veiby

Formand

Søren Flyvholm

Jan Robert Hansen
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Den uafhængige revisors påtegning

Til anpartshaverne i Aalborg DH ApS
Vi har revideret årsrapporten for Aalborg DH ApS for regnskabsåret 01.07.08 - 30.06.09,
omfattende
ledelsespåtegning,
ledelsesberetning,
resultatopgørelse,
balance,
pengestrømsopgørelse, anvendt regnskabspraksis og noter. Årsrapporten aflægges efter
årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsrapporten
Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og
opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der
giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og
udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne.

Revisors ansvar og den udførte revision
Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført
vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi
lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af
sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation.
En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført
i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af
risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes
besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for
virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med
henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke
med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En
revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den
samlede præsentation af årsrapporten.
Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 30.06.09 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for
regnskabsåret 01.07.08 - 30.06.09 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Supplerende oplysninger vedrørende forhold i regnskabet
Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på, at selskabets ledelse, jævnfør
omtalen i ledelsesberetningen, har valgt at indarbejde en kapitaludvidelse på t.DKK 200, der først
er gennemført efter regnskabsårets afslutning, idet dette giver et mere retvisende billede af
selskabets reelle kapitalforhold pr. 30.06.09.
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Den uafhængige revisors påtegning

Uden at det har påvirket vor konklusion, gør vi opmærksom på oplysningerne i
ledelsesberetningen, hvori ledelsen redegør for usikkerheden om selskabets evne til at fortsætte
driften, da det endnu er usikkert, om der opnås tilstrækkeligt tilsagn om tegning af selskabskapital
via igangværende og kommende kapitaludvidelser, ligesom konsekvenserne af eventuel indgåelse
af yderligere hovedsponsorater endnu ikke kendes. Ledelsen bedømmer, at der sker tilsagn om
tegning af kapital i fornødent omfang, ligesom det vurderes, at der opnås aftale med yderligere
hovedsponsorer. Ledelsen aflægger i overensstemmelse hermed årsrapporten under
forudsætningen om virksomhedens fortsatte drift.

Hjørring, den 23. november 2009

Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Torben Pedersen
Statsaut. revisor
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Ledelsesberetning

Hovedaktivitet
Selskabets hovedaktivitet er at drive professionel damehåndbold, men samtidigt at sikre et
kvalitetsbevidst talentudviklingsarbejde for unge pigespillere i tæt samarbejde med de mange
samarbejdsklubber i Nordjylland.

Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold
Sportsligt opnåede Aalborg DH´s ligahold en DM sølvmedalje, hvilket er meget tilfredsstillende.
Kampene der blev spillet i Gigantium Arena, Aalborg, har igen tiltrukket et stort publikum og det
største målt i antal blandt ligaholdene i Danmark.
Det vigtige ungdomsarbejde, der udføres af Aalborg DH, har vist sin værdi i form af 5 unge talenter,
som har fået spilletid på ligaholdet og fremadrettet er et vigtigt element i fremtiden.
Økonomisk har året været tilfredsstillende, idet selskabet realiserede et resultat efter skat på t.DKK
95. Årets resultat er positivt påvirket af indtægter af engangskarakter. Omkostningerne er ligeledes
påvirket af engangsomkostninger med relation til den i gangsatte turnaround, dog ikke i samme
størrelse som indtægterne.
Som følge af den finansielle krise forventer selskabet en lavere omsætning for det kommende år.
For at imødegå dette, er der igangsat en turnaround, herunder væsentlige besparelser på
omkostningssiden.
Selskabet forventer et resultat før renter og afskrivninger for 2009/10 som er lidt bedre end
2008/09.

Betydningsfulde hændelser indtruffet efter regnskabsårets
afslutning
Selskabet har efter regnskabsårets afslutning
netværksvirksomheden Morgendagens Leder ApS,
erhvervsmæssige relationer til samarbejdspartnerne.

erhvervet 50% af anparterne i
hvilket skal styrke og udvikle de

I årsrapporten pr. 30. juni 2009 er der indregnet en kapitalforhøjelse på t.DKK 200.
Kapitalforhøjelsen er fuldt indbetalt efter regnskabsårets afslutning. Kapitalforhøjelsen er valgt
indregnet, for at give et mere retvisende billede af selskabets kapitalforhold pr. 30.06.09.
Der er efter regnskabsårets udløb konstateret et behov for at tilføre selskabet likviditet, for at driften
kan fortsættes gennem det kommende regnskabsår.
Selskabets ledelse har igangsat flere initiativer som skal sikre den nødvendige likviditet til det
kommende regnskabsår, men det er dog fortsat behæftet med en vis usikkerhed, om de igangsatte
initiativer tilfører tilstrækkelig likviditet.
Ledelse, spillere og øvrige medarbejdere har således indgået en ny lønaftale med virksomheden,
som medfører betydelige besparelser på lønomkostningerne i regnskabet for 2009/10, og dermed
reducerer det forventede likviditetsbehov igennem 2009/10 betydeligt.
Den indgåede lønaftale med medarbejderne er dog ikke tilstrækkelig til at sikre likviditeten i
2009/10, hvorfor ledelsen i november 2009 har udarbejdet en plan for gennemførelse af en
kapitaludvidelse til yderligere styrkelse af kapitalgrundlaget.
Ledelsen vurderer, at der er interesse blandt nordjyske virksomheder og private til at blive
medejere af Aalborg DH, og forventer derfor at opnå tilsagn om tegning af ny kapital for et
betydeligt beløb, og kapitaludvidelsen forventes således også at bidrage til at sikre tilstrækkelig
likviditet i det kommende regnskabsår.
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I efteråret 2009 har flere eksisterende sponsorer øget deres sponsorat, ligesom det er lykkedes
virksomheden at tiltrække nye betydningsfulde sponsorer. Der arbejdes endvidere fortsat på
indgåelse af yderligere hovedsponsorater, for der igennem at sikre en rentabel drift, og det er
ledelsens forventning at dette lykkes.
Den igangværende kapitaludvidelse og arbejdet med indgåelse af yderligere hovedsponsorater
pågår til stadighed og endelig afklaring heraf forventes tidligst i starten af 2010.
Det er ledelsens konklusion, med baggrund i modtagne tilkendegivelser og ovenstående initiativer,
at virksomheden kan fremskaffe den nødvendige likviditet, der sikrer evnen til at fortsætte driften
det kommende regnskabsår og i overensstemmelse hermed aflægges årsrapporten under
forudsætning om fortsat drift.
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Resultatopgørelse

2008/09
DKK

2007/08
DKK

Bruttofortjeneste

7.309.352

9.235.099

Personaleomkostninger

9.016.331

13.830.948

-1.706.979

-4.595.849

740.681

1.157.614

-2.447.660

-5.753.463

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

3.395.064
852.289

1.296.873
1.236.107

Finansielle poster i alt

2.542.775

60.766

95.115

-5.692.697

0

0

95.115

-5.692.697

Overført resultat

95.115

-5.692.697

I alt

95.115

-5.692.697

Note

1

Resultat før afskrivninger
Afskrivninger
Resultat af primær drift
2
3

Resultat før skat
4

Skat af årets resultat
Årets resultat
Årets resultat foreslås fordelt således:
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Balance

AKTI V ER
30.06.09
DKK

30.06.08
DKK

Brugsret, licens
Spillerrettigheder
Grafisk identitet og koncept
Web-site

17.964
161.432
50.539
5.166

18.976
52.395
82.714
27.065

I mmaterielle anlægsaktiver i alt

235.101

181.150

Indretning lejede lokaler
Driftsmateriel og inventar

320.292
711.889

0
1.170.736

1.032.181

1.170.736

Værdipapirer
Andre langfristede tilgodehavender

0
155.250

8.757.138
104.250

Finansielle anlægsaktiver i alt

155.250

8.861.388

1.422.532

10.213.274

Varebeholdning

232.629

192.729

V arebeholdninger i alt

232.629

192.729

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Andre tilgodehavender
Periodeafgrænsningsposter

1.108.509
501.744
251.851

650.751
5.793.575
1.321.023

Tilgodehavender i alt

1.862.104

7.765.349

Likvide beholdninger

1.051.875

5.226.984

Omsætningsaktiver i alt

3.146.608

13.185.062

Aktiver i alt

4.569.140

23.398.336

Note

5

6

Materielle anlægsaktiver i alt

Anlægsaktiver i alt
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PASSI V ER
30.06.09
DKK

30.06.08
DKK

Anpartskapital
Overført resultat

400.000
1.552.681

200.000
-13.992.434

Egenkapital i alt

1.952.681

-13.792.434

Ansvarlig lånekapital

0

15.450.000

Ansvarlig lånekapital i alt

0

15.450.000

Egenkapital incl. ansvarlig lånekapital i alt

1.952.681

1.657.566

Gæld til pengeinstitutter
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Gæld til tilknyttet virksomhed
Anden gæld
Periodeafgrænsningsposter

0
977.195
0
1.310.086
329.178

12.111.837
2.429.706
2.740.260
3.950.867
508.100

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

2.616.459

21.740.770

Gældsforpligtelser i alt

2.616.459

21.740.770

Passiver i alt

4.569.140

23.398.336

Note

7

8
9
10
11

Eventualaktiver
Eventualforpligtelser
Sikkerhedsstillelser
Kontraktlige forpligtelser
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Pengestrømsopgørelse

2008/09
DKK

2007/08
DKK

95.115

-5.692.697

Afskrivninger
Urealiseret kursregulering, aktier

740.681
-2.762.121

1.157.614
-1.176.376

Driftsresultat korrigeret for ikke likvide poster

-1.926.325

-5.711.459

Resultat før skat

Betalt selskabsskat
Forskydning i driftskapital:
Varebeholdninger
Langfristede tilgodehavender
Tilgodehavender
Anden driftsafledt gæld

0

0

-39.900
-51.000
5.903.245
-7.012.474

118.388
-15.000
1.312.022
3.593.259

Driftens pengestrømme

-3.126.454

-702.790

Køb af immaterielle anlægsaktiver
Køb af materielle anlægsaktiver
Køb af værdipapirer

-202.154
-453.923
11.519.259

-207.822
-25.430
5.096.327

I nvesteringernes pengestrømme

10.863.182

4.863.075

Kapitaludvidelse
Afdrag på/optagelse af ansvarlig lånekapital

200.000
0

0
5.050.000

Finansieringens pengestrømme

200.000

5.050.000

7.936.728

9.210.285

-6.884.853

-16.095.138

1.051.875

-6.884.853

Likvide beholdninger
Gæld pengeinstitut

1.051.875
0

5.226.984
-12.111.837

I alt

1.051.875

-6.884.853

Årets samlede pengestrømme
Likvide beholdninger ved årets begyndelse
Likvide beholdninger ved årets slutning
Likvide beholdninger ved årets slutning specificeres
således:
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GENERELT
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for en klasse
B-virksomhed. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år.

Generelt om indregning og måling
I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle
omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.
I balancen indregnes aktiver, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde
selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er
sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris.
Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser, som beskrevet nedenfor for hver enkelt
regnskabspost.
Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden
årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

VALUTA OG SIKRINGSDISPOSITIONER
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Transaktioner i fremmed valuta omregnes i årets løb til danske kroner efter transaktionsdagens
kurs, idet kurssikrede transaktioner dog indregnes til den sikrede kurs. Tilgodehavender og
gældsforpligtelser i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs, idet
kurssikrede beløb dog indregnes til den sikrede kurs. Realiserede og urealiserede
valutakursgevinster og -tab indregnes i resultatopgørelsen under finansielle poster.

RESULTATOPGØRELSE
Nettoomsætning
Indtægter ved salg af varer og tjenesteydelser indregnes i resultatopgørelsen, såfremt levering og
risikoovergang til køber har fundet sted inden udgangen af regnskabsåret. Nettoomsætning
opgøres excl. moms og rabatter.
Nettoomsætningen er ikke præsenteret i resultatopgørelsen som særskilt post, men sammendraget
med visse omkostninger.

Afskrivninger
Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver tilsigter, at der sker systematisk afskrivning over aktivernes forventede brugstid. For selskabet er anvendt følgende brugstider og
restværdier:
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Brugstid

Brugsret, licens
Spillerettigheder
Grafisk identitet og koncept
Web-site
Indretning lejede lokaler
Driftsmateriel og inventar

25
1-3
3-5
5
7
3-7

år
år
år
år
år
år

Restværdi

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Nyanskaffelser af driftsmateriel og inventar med kostpris på under DKK 12.300 pr. stk. indregnes i
resultatopgørelsen i anskaffelsesåret.

Finansielle poster
Under finansielle poster indregnes renteindtægter og renteomkostninger, kursregulering af fremmed valuta samt realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab på værdipapirer.

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der fremkommer som følge af
begivenheder eller forhold, der klart adskiller sig fra resultatet af selskabets ordinære drift, og som
derfor ikke kan forventes at forekomme ofte eller regelmæssigt.

Skatter
Årets aktuelle skatter, sambeskatningsbidrag og årets udskudte skatter indregnes i
resultatopgørelsen som årets skatter med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på
egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer foretaget direkte på egenkapitalen.

BALANCE
Immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger
eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved
fortsat brug eller ved salg.

Materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver måles i balancen til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger
eller til genindvindingsværdien, hvor denne er lavere. Genindvindingsværdi er aktivets værdi ved
fortsat brug eller ved salg.
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Finansielle anlægsaktiver
Børsnoterede værdipapirer måles til børskursen på statusdagen.

Varebeholdninger
Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-princippet eller nettorealisationspris, hvor denne er
lavere.

Tilgodehavender
Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag for skønnede tabsrisici efter en individuel
vurdering.

Aktuelle og udskudte skatter
Skyldig og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets
skattepligtige indkomst, reguleret for betalte acontoskatter.
Skyldig og tilgodehavende sambeskatningsbidrag indregnes i balancen under tilgodehavender hos
eller gæld til tilknyttede virksomheder.
Udskudte skatteforpligtelser og udskudte skatteaktiver beregnes af alle midlertidige forskelle
mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser og indregnes i
balancen med den gældende skatteprocent. Udskudte skatteaktiver indregnes med den værdi, de
efter vurdering forventes at kunne realiseres til ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller
ved udligning i skat af fremtidig indtjening.

Gældsforpligtelser
Kortfristede gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket normalt svarer til gældens
pålydende værdi.

PENGESTRØMSOPGØRELSE
Pengestrømsopgørelsen opstilles efter den indirekte metode og viser pengestrømme fra driften,
investeringer, finansiering og ændring i årets pengestrømme samt likviditeten ved årets begyndelse
og slutning.
Pengestrømme fra driften opgøres som årets resultat, reguleret for ikke likvide driftsposter, betalte
selskabsskatter samt ændring i driftskapitalen.
Pengestrømme fra investeringer omfatter køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle
anlægsaktiver reguleret for ændringer i tilgodehavender og gæld vedrørende nævnte poster.
Pengestrømme fra finansiering omfatter finansiering fra optagelse af og afdrag på langfristede
gældsforpligtelser.
Likviditeten ved årets begyndelse og slutning sammensætter sig af likvide beholdninger og
kortfristet pengeinstitutgæld.

36

Aalborg DH ApS

Noter

2008/09
DKK

2007/08
DKK

Lønninger og gager
Pensioner
Andre omkostninger til social sikring

8.754.140
180.657
81.534

13.404.182
312.328
114.438

I alt

9.016.331

13.830.948

Andre renteindtægter
Realiseret kursgevinst, aktier

134.460
3.260.604

21.252
1.275.621

I alt

3.395.064

1.296.873

Andre renteomkostninger
Ansvarligt lån
Urealiseret kursregulering, aktier

224.143
129.663
498.483

815.820
321.042
99.245

I alt

852.289

1.236.107

Skat af årets resultat
Regulering udskudt skat

0
0

0
0

Årets skat i alt

0

0

1. Personaleomkostninger

2. Finansielle indtægter

3. Finansielle omkostninger

4. Skatter

Der henvises i øvrigt til note 8 for omtale af skatteaktiv.
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5. I mmaterielle anlægsaktiver
Brugsret,
licens

Spillerrettigheder

Grafisk
identitet
og koncept

Web-site

Kostpris pr. 01.07.08
Tilgang i året
Afgang i året

25.000
0
0

1.070.127
202.154
-830.939

425.005
0
0

161.434
0
0

Kostpris pr. 30.06.09

25.000

441.342

425.005

161.434

Afskrivninger pr. 01.07.08
Afskrivninger i året
Tilbageførsel af afskrivninger
vedr. årets afgang

6.024
1.012

1.017.732
65.496

342.291
32.175

134.369
21.899

0

-803.318

0

0

Afskrivninger pr. 30.06.09

7.036

279.910

374.466

156.268

17.964

161.432

50.539

5.166

Beløb i DKK

Regnskabsmæssig værdi pr.
30.06.09

6. Materielle anlægsaktiver
Indretning
lejede lokaler

Driftsmateriel
og inventar

Kostpris pr. 01.07.08
Tilgang i året
Afgang i året

0
348.500
0

2.882.480
105.423
-355.956

Kostpris pr. 30.06.09

348.500

2.631.947

Afskrivninger pr. 01.07.08
Afskrivninger i året
Tilbageførsel af afskrivninger vedr. årets afgang

0
28.208
0

1.711.744
564.270
-355.956

Afskrivninger pr. 30.06.09

28.208

1.920.058

320.292

711.889

Beløb i DKK

Regnskabsmæssig værdi pr. 30.06.09
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7. Egenkapital
Anpartskapital

Overført
resultat

Saldo pr. 01.07.08
Kapitaludvidelse
Årets resultat
Nedskrivning ansvarlig lånekapital
Forslag til udbytte for regnskabsåret

200.000
200.000

-13.992.434

Saldo pr. 30.06.09

400.000

95.115
15.450.000
0
1.552.681

Af den samlede anpartskapital på DKK 400.000 er DKK 200.000 først registreret hos
Erhvervs- og Selskabsstyrelsen efter statustidspunktet.
Anpartskapitalen består af anparter i multipla á DKK 100.
Bevægelser på anpartskapitalen i regnskabsåret og de 4 foregående regnskabsår.

DKK
Saldo primo
Kontant indbetalt 2004/05
Kontant indbetalt 2008/09

125.000
75.000
200.000

Saldo ultimo

400.000

8. Eventualaktiver
Selskabets udskudte skatteaktiv er p.t. ikke indregnet, eftersom den nødvendige fremtidige
indtjening ikke forventes at være tilstede indenfor en kortere årrække. Skatteaktivet udgøres
primært af skattemæssige underskud, hvoraf en skatteværdi på t.DKK 2.320 kan henføres til
underskud i en sambeskatning.
Sambeskatningen er afbrudt primo 2009 og det er endnu uvist hvor stor en andel af underskuddet der anvendes i denne sambeskatning.
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9. Eventualforpligtelser
I forbindelse med Cubus Computer A/S' konkurs er der opstået tvist omkring omstødelige
betalinger for i alt t.DKK 439. Det er selskabets opfattelse, at det var selskabet, der havde
et løbende tilgodehavende hos Cubus Computer A/S, hvorfor det er selskabets opfattelse,
at der ikke er tale om omstødelige forhold.

10. Sikkerhedsstillelser
Selskabet har udstedt ejerpantebrev på i alt t.DKK 400, der giver pant i goodwill, driftsinventar og driftsmateriel. Ejerpantebrevet er deponeret til sikkerhed for pengeinstitut.

11. Kontraktlige forpligtelser
Selskabet har pr. statusdagen indgået 18 spiller- og trænerkontrakter. Kontrakterne er tidsbegrænsede og som udgangspunkt uopsigelige i kontraktperioden. Kontrakterne er af mellem 0,5 og 3 års varighed, og den samlede forpligtelse over kontrakternes løbetid udgør
t.DKK 9.630.
Med Aalborg KFUM Håndbold, som er moderklubben for Aalborg DH ApS, er der indgået
gensidigt bebyrdende samarbejdsaftale, hvor Aalborg DH ApS har lejet turneringsrettighederne for moderklubbens 2 bedst placerede dameseniorhold.
Selskabet har indgået operationelle leasingaftaler med en samlet månedlig leasingydelse på
t.DKK 9, hvilket svarer til en rest forpligtelse på t.DKK 71.

40
P:\k152584\09\2\294_090819_Årsrapport_2008_09.doc (hni) hni / jfr

