Fondsbørsmeddelelse 12-2008
Viborg Håndbold Klub A/S’ (herefter benævnt ”Selskabet” eller ”Viborg HK
A/S”) bemærkninger vedrørende kursen på Selskabets B-aktier og
tegningsretter.
Som følge af, at nogle af Selskabets aktionærer nu har gjort gældende, at der er fejl i
prospektet og at disse aktionærer har opfordret OMX Nordic Exchange Copenhagen
A/S til at suspendere al handel med Selskabets B-aktier og tegningsretter, finder
Selskabet anledning til at udsende denne meddelelse.
Det er Selskabets opfattelse, at der ikke er fejl i det prospekt, der efter Finanstilsynets
godkendelse blev offentliggjort den 15. maj 2008.
Det fremgår af det godkendte prospekt, at der efter offentliggørelsen af prospektet
ville ske et kursfald i Selskabets B-aktier, og eksempelvis på prospektets side 11 er
der foretaget en teoretisk beregning af kursen, hvorefter kursen på Selskabets Baktier efter emissionen teoretisk er beregnet til kurs 116.
Ligeledes på side 11 i prospektet fremgår det, at der vil ske en udvanding af de
aktionærer, der ikke måtte ønske at tegne nye B-aktier på baggrund af de
tegningsretter, som blev tildelt de eksisterende aktionærer.
For så vidt angår kursen på tegningsretterne fremgår følgende af prospektet
(eksempelvis side 17):
”Der kan dog ikke gives sikkerhed for, at der vil opstå et aktivt marked i
Tegningsretterne på OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S i løbet af perioden.
Desuden kan volatiliteten i Viborg HK A/S’ aktier forstærke Tegningsretternes
volatilitet, idet kursen på Tegningsretterne afhænger af kursen på Viborg HK A/S’
aktier. Derved kan et betydeligt fald i kursen på Viborg HK A/S’ aktier få væsentlig
negativ indflydelse på værdien af Tegningsretterne.”
Endvidere fremgår følgende af prospektet (eksempelvis side 12):
”Aktietegning på baggrund af forhåndstilsagn sker på baggrund af de Tegningsretter,
som ikke bliver udnyttet i tegningsperioden. Afgivere af forhåndstilsagn er således
ikke sikret opfyldelse af de afgivne forhåndstilsagn. Indehavere af ikke udnyttede
Tegningsretter efter tegningsperiodens udløb vil ikke modtage kompensation herfor.”
På side 62 i prospektet er følgende anført:
”Efter tegningsperiodens udløb bortfalder retten til tegning af de Nye B-aktier og
Tegningsretten er derfor ugyldig og uden værdi.”
Den faktiske kursudvikling på Selskabets B-aktier og tegningsretter beror på udbud og
efterspørgsel.

Selskabet kan konstatere, at udbuddet af tegningsretter har været større end
efterspørgslen, hvilket har gjort, at kursen er faldet under den teoretisk beregnede
kurs.
Udbud og efterspørgsel er forhold, Selskabet hverken kan eller må påvirke.
Vi kan kun opfordre de nuværende aktionærer til at søge bistand hos deres rådgivere
og i samarbejde med dem vurdere, om de skal udnytte deres tegningsretter og købe
nye B-aktier inden tegningsperiodens udløb den 10. juni 2008 kl. 16.00 eller sælge
tegningsretterne, inden handel med tegningsretter slutter den 4. juni 2008.
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