Indbydelse til aktionærmøde i Viborg HK A/S
Kære aktionær
Det er nu tre måneder siden, Viborg HK A/S afholdt ordinær generalforsamling, hvor der blev valgt
en ny bestyrelse, som efterfølgende konstituerede sig med Ove Kloch som formand. Siden da har der
været fuld gang i aktiviteterne uden for banen.
Disse aktiviteter er begyndt at bære konkrete frugter. Vi har blandt indgået en hovedsponsoraftale
på Viborg HK's damer med Investeringsforeningen Maj Invest, og vi har købt en stor del af Viborg
Lounge samt overtaget driften af og salget i cafeteria og boder i Viborg Stadionhal.
De to sidstnævnte tiltag hænger nøje sammen med den strategiplan, som den nye bestyrelse har lagt
sammen med den daglige ledelse i Viborg HK A/S - en plan som tager sigte på at skabe økonomisk
vækst og positive driftsresultater fremadrettet.
Den 29. februar udsendes selskabets Delårsmeddelelse. I den forbindelse er det os en glæde at
invitere dig til et aktionærmøde, hvor vi vil behandle delårsregnskabet og ikke mindst fremlægge de
strategiske planer, der har til formål at give vækst og forbedret drift i selskabet.
På aktionærmødet vil sportschef Susanne Munk Wilbek desuden fortælle om den sportslige strategi og
status omkring Viborg HK's to ligahold - ikke mindst med henblik på de kommende sæsoner. Hvad er
Viborg HK's ambitioner for henholdsvis dame- og herreholdet, og hvordan vil vi arbejde frem de
opstillede mål.
Vi slutter med at give jer en anderledes oplevelse sammen med en af verdenshåndboldens største
stjerner de seneste 20 år, vores egen Grit Jurack. Grit vil fortælle sin personlige og livsbekræftende
historie om livet som barn og ung i det tidligere DDR - et liv, der ikke var nær så gråt og trist, som vi
i vesten måske ellers typisk forbinder med landene "bag jerntæppet".
Vi håber, rigtig mange vil møde op, da det ligger os meget på sinde at skabe en tættere kontakt til
vore aktionærer, som jo er vore primære arbejdsgivere. Der serveres en øl/vand i forbindelse med
arrangementet.
Aktionærmødet afholdes i Viborg HK Lounge, Tingvej 7, 2. sal, den 29. februar klokken 19.00.
Tilmelding er nødvendig og kan ske på mail@vhk.dk eller telefonisk på 86 62 91 06.

Er du tilmeldt Viborg HK's Aktionærportal på internettet?
Hvis ikke, vil vi opfordre dig til at gøre det og samtidig sige ja tak til at modtage elektronisk
kommunikation fra Viborg HK med angivelse af din e-mail adresse.
Vi har hen over de seneste par år løbende informeret om, at vi på sigt ville gå over til udelukkende at
kommunikere med vore aktionærer via Aktionærportalen og e-mail. Dette skyldes primært de meget
store og stadigt stigende portoomkostninger, der er forbundet med at sende breve ud til alle ca. 1800
aktionærer. Tiden er nu kommet til at føre dette ud i livet, og derfor bliver dette brev samtidig det
sidste, vi sender ud.
Overgangen til elektronisk kommunikation via Aktionærportalen og e-mail er forbundet med store
fordele for dig som aktionær. Ud over at give dig det fulde overblik over din investering i Viborg HK
A/S, giver portalen og e-mail os nemlig langt bedre muligheder for at give dig den bedste og mest
fyldestgørende information om Viborg HK, herunder indkaldelse til Generalforsamlinger mv. Endelig
får du let adgang til de aktionærgoder, vi tilbyder løbende - herunder gratis billetter.
Sådan gør du
Den nemmeste vej til Aktionærportalen går via Viborg HK's hjemmeside www.vhk.dk. Helt oppe i
toppen af hjemmesiden finder du et link til Aktionærportalen, som du logger på enten med NemID
eller med depotnummer og tilhørende adgangskode. Har du glemt din adgangskode kan du bestille en
ny via aktionærportalen.

Gør et kup med Viborg HK og QXL
Nu kan du gøre et rigtig godt kup og samtidig støtte op om Viborg HK, som har indgået et samarbejde
med QXL.dk
Vi har allieret os med en række af virksomhederne i vores netværk om at finde frem til en stribe
attraktive varer, store som små, som vi løbende udbyder på QXL.dk. Der bliver masser af gode sager
at komme efter, og der kan være rigtig mange penge at spare, hvis man er dygtig og heldig med sine
bud.
Auktionen er blevet skudt i gang med blandt andet det ualmindeligt lækre køkken fra Designa til en
værdi af ikke mindre end 50.000, som kan ses ved siden af denne artikel. Derudover er der lige nu et
komplet badmiljø, weekendophold i Prag, og flere andre interessante ting under hammeren. På sigt
vil Viborg HK blandt andet også tilbyde forskellige oplevelsespakker gennem QXL.dk.
Auktionerne vil typisk løbe i en til to uger, og de første slutter på søndag. Kig ind på www.vhk.dk for
at finde bannerlink til Viborg HK's auktionsside.
QXL er Danmarks største online auktions- og handelsplads med sine ca. 500.000 registrerede
medlemmer, og hver uge sættes op til 1.300.000 varer til salg på QXL.dk. QXL er en serviceplatform,
der står til rådighed for både private, virksomheder og andre organisationer. Her kan man købe og
sælge både via auktionsprincippet og via fastpris-princippet.
Med venlig hilsen
Peter Cassøe

