Fondsbørsmeddelelse 05.2012 – Viborg Håndbold Klub A/S –
Periodemeddelelse.

Under henvisning til lov om værdipapirhandels §27, stk. 8, skal Viborg Håndbold Klub A/S komme med
følgende periodemeddelelse.
Resultat af tredje kvartal i regnskabsåret 2011/12
I regnskabsperiodens tredje kvartal, som strækker sig over perioden 1. januar 2012 til 31. marts 2012 har
koncernen haft en samlet omsætning på kr. 8,4 mio. kr. og et negativt resultat før skat på 1,2 mio. kr. mod
–1,6 mio. før skat i sidste regnskabsår.
Resultatet for tredje kvartal følger selskabets udmeldte forventninger til regnskabsåret.
Væsentlige begivenheder fra januar frem til primo maj 2012
Som det har fremgået af selskabets fondsbørsmeddelelser og aktionærmødet 29. februar har selskabet
valgt at investere i købet af Viborg Lounge og tilknyttede administrationslokaler. Overtagelsen har forløbet
planmæssigt og der er en stigende tilgang af arrangementer, hvilket tegner godt for den fremtidige
udvikling.
Ydermere opnåede selskabets bestyrelse og adm. direktør Peter Cassøe enighed om at Peter Cassøe
fortsætter som selskabets direktør.
Ydermere har selskabet via ansættelse og interne rokeringer styrket den ledelsesmæssige organisation
inden for de enkelte forretningsområder, hvilket skal være med til at sætte turbo på udvikling og indtjening
i de enkelte områder.
Selskabet er i dialog med flere mulige sponsorer omkring sponsorater primært rettet mod de kommende
sæsoner. Der er ikke opnået endelige aftaler, men den øgede eksponering via flere end 20 tv-kampe har
øget interessen for at tegne sponsorater fremadrettet.
Dameholdet har nået finalen i Cup Winners Cup og DM finalen.
Herreholdet nåede flot slutspillet i ligaen og er dermed også kvalificeret til ligaen i den kommende sæson.
Omkring begge hold er både træner og spillertrup i væsentlighed på plads for den kommende sæson.

Viborg, den 10. maj 2012.

Ove Kloch

Peter Cassøe
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Kontaktperson: Direktør Peter Cassøe, tlf. 22 70 09 40 eller 86 62 91 06.

