Fondsbørsmeddelelse nr. 06.2013

Peter Cassøe stopper i Viborg HK
Viborg HK skal have ny administrerende direktør, idet Peter Cassøe har valgt at opsige sin stilling
pr. senest 31.12.2013
Viborg HK har de senere år gennemført en meget vidtrækkende omstillingsproces med omfattende
økonomiske besparelser, organisationsændringer og forretningsmæssige fornyelser. Dette arbejde har
bragt klubben meget langt i forhold til at sikre en fremtidig positiv drift. Peter Cassøe har i den
forbindelse fundet tiden rigtig til at stoppe som direktør og give stafetten videre.
"Jeg er nået til den erkendelse, at Viborg HK vil have bedst af, at der nu kommer en ny direktør med
nye øjne på tingene, som kan føre bestyrelsens fremadrettede strategiske beslutninger ud i livet, og
som kan tage hånd om de udfordringer, der ligger for klubben på både kort og længere sigt. Det har
været et privilegium for mig at arbejde i Viborg HK, og jeg vil også i fremtiden bakke klubben
hundrede procent op. Det skal der ikke være nogen tvivl om, og jeg håber, Viborg HK går en lys
fremtid i møde under den nye ledelse," udtaler Peter Cassøe.
Viborg HK’s bestyrelsesformand Ove Kloch udtaler:
”I forbindelse med min indtræden i Viborg HK´s bestyrelse for halvandet år siden, havde Peter
Cassøe på daværende tidspunkt netop opsagt sin stilling. Med en relativt ny bestyrelse, og med
nødvendigheden for markante økonomiske og organisatoriske ændringer, fik vi overbevist Peter
Cassøe om at genindtræde i stillingen som adm. direktør. Det gjorde vi med det formål, at han med
sin viden og sit store kontaktnet kunne medvirke til gennemførelsen af den nødvendige omstilling.
Det er en proces, som har trukket store ressourcer på ledelsen og ikke mindst på selskabets direktør,
men vi er meget glade for, at Peter Cassøe påtog sig opgaven,” siger Ove Kloch.
Han beklager Peter Cassøes beslutning, som han dog samtidig udtrykker stor respekt for.
"Jeg er meget ked af, at Peter Cassøe har fundet det nødvendigt at træffe denne beslutning.
Omvendt har jeg også stor respekt for, at han har valgt at tilsidesætte sig selv, fordi han har ment,
at det vil skabe bedre forudsætninger for klubben fremadrettet. Det siger alt om det hjerte, Peter
Cassøe har for Viborg HK. Klubben, og alle omkring den, skylder Peter Cassøe stor tak for den enorme
arbejdsindsats, han har lagt i arbejdet som direktør. Senest har han med stor dygtighed gennemført
den omfattende omstrukturering og lukket en række store hovedsponsoraftaler, som giver klubben
gode forudsætninger for fremtiden. Det gode arbejde, skal vi finde en ny stærk direktør, der kan
føre videre, og den proces indleder vi med det samme," udtaler bestyrelsesformand Ove Kloch.
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