Fondsbørsmeddelelse nr. 04.2015 – Viborg HK A/S nedjusterer årsestimat, iværksætter
ny struktur og bestyrelsen konstituerer sig på ny måde
Selskabets ledelse gennemførte den 25. februar 2015 et informationsmøde i forlængelse af
udsendelse af selskabets delårsrapport.
Umiddelbart efter informationsmødet opstod en uløselig konflikt mellem spillertrup og
træner. I konsekvens heraf var det uundgåeligt, at ledelsen desværre måtte opsige træneren.
Der er indgået aftale med en midlertidig træner frem til sommer 2015.
Det kan konstateres, at denne opsigelse medførte yderligere uro omkring klubben med deraf
følgende svigtende salg. Klubben har haft vanskeligt ved at sælge sponsorater i forvejen, men
den uro og usikkerhed, som opsigelsen skabte medførte, at al salg forbundet med den
igangsatte kampagne ”Byens Hold - Holdets by” – som blev lanceret på informationsmødet stoppede.
Det manglende salg og ekstraomkostning til træner medfører et større underskud end
oprindeligt forventet. Selskabet nedjusterer derfor sit årsresultat for 2014/15 til at ligge
mellem – 5 mio. kr. og -8 mio. kr. Den bredde resultatramme skyldes usikkerhed omkring
selskabets sponsoromsætning. Egenkapitalen vil dermed ligge mellem 0 mio. kr. og -3 mio. kr.
Selskabet har likviditet til at gennemføre driften frem mod sommer, hvilket sikrer selskabets
ledelse mulighed for at arbejde med forskellige løsningsmuligheder.
Ny konstituering i bestyrelsen:
Den nyeste udvikling i selskabet har medført, at Ove Kloch efter eget ønske har valgt at
trække sig som bestyrelsesformand, men fortsætter i selskabets bestyrelse frem til den
ordinære generalforsamling i oktober 2015.
Ove Kloch har varetaget formandsposten igennem godt 3 år og udtaler i forbindelse med sin
afgang:
”Den 25. februar fremlagde jeg på vegne bestyrelsen -på informationsmøde med ca. 300
aktionærer, sponsorer og VHK interessenter - forventet årsresultat 14/15 samt budget 15/16.
Ud fra de givne forudsætninger betragtede bestyrelsen dette materiale som særdeles
realiserbart, hvilket også fremgik af næstformandens efterfølgende indlæg på mødet.
Næste dag meddelte en enig spillertrup ultimativt, at de straks ønskede udskiftning af holdets
cheftræner, hvilket var særdeles overraskende og uforudsigeligt for bestyrelsen. Sportsudvalget
forsøgte om tvisten kunne løses, hvilket desværre ikke lykkedes. Dette medfører
regnskabsmæssigt en yderligere negativ påvirkning, og for mig ”er nok nu nok”. Det er
uacceptabelt for mig, at en beslutning i omklædningsrummet, får negativ påvirkning af
selskabets situation i en situation som den givne – og hvor jeg netop har meldt noget andet ud.
Derfor har jeg i dag meddelt bestyrelsen, at jeg straks ønsker at fratræde som formand.
Jeg erkender, at jeg på vegne af bestyrelsen gentagne gange ved regnskabsaflæggelser har
måttet udmelde dårligere resultater end budgettet, hvilket klart har belastet bestyrelsens og min

troværdighed. I de tidligere udmeldte økonomiske resultater har vi kunnet holde
omkostningerne på budgetniveau, mens de udmeldte indtægter (primært sponsorater) ikke har
vist sig realiserbare. Det er svært at stå i spidsen med de skete ændringer, idet der først er meldt
noget ud, og derefter sker der noget andet. Denne udvikling gør, at jeg har valgt at trække mig,
da jeg synes, at der skal nye kræfter til. Der ligger et stort arbejde forude med etablering af en ny
struktur og den videre proces bør varetages af nye personer. Jeg vil nu som almindelig
bestyrelsesmedlem naturligvis bidrage med alt hvad jeg kan for at sikre klubbens fremtid. Jeg
har været bortrejst fra 1/3-16/3 og har derfor ikke udtalt mig i forbindelse med opsigelsen af
træneren”.
Ny struktur:
Nye kræfter skal nu arbejde på den nye struktur, som er igangsat af ledelsen og som
præsenteres snarest muligt. Det indgår som et led i den nye struktur, at selskabet afnoteres,
idet ledelsen vurderer, at det vil være en fordel for selskabet og aktionærerne- både
kommunikationsmæssigt og økonomisk.
En del af den nye struktur er fortsat at bevare Viborg HK A/S. Dette selskab skal nemlig
fremadrettet forestå driften af professionel håndbold, hvorfor ledelsen opfordrer til fuld
opbakning af selskabet og klubben i denne svære tid.
Det er helt afgørende, at der opnås en stor opbakning – herunder til projektet ”Byens Hold –
Holdets by” og de øvrige sponsorprodukter samt at der støttes op ved entreindtægter ved
fremmøde i hallen i forbindelse med slutspillet. Såfremt en sådan opbakning nås vil det
udmeldte forventede underskud blive mindre - og måske kan selskabet endda komme i den
heldige situation, at egenkapitalen ikke er helt tabt.
De væsentlige punkter i den nye struktur og den nye start er følgende:





at etablere et godt dameligahold, som vil kunne begå sig i den danske turnering.
Holdet vil bestå af lidt færre stjerner men med større bredde
at collegedelen drives i samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner, således,
at selskabet deltager i udviklingen af de unge spillere, men på en måde, hvor
selskabets økonomiske risiko bliver reduceret
at der drives en økonomisk ansvarlig virksomhed, der giver overskud
at selskabet afnoteres fra Børsen, da ledelsen vurderer, at der vil være væsentlige
fordele forbundet med en afnotering

Der vil blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling for at orientere selskabets
aktionærer om planerne så snart der er basis herfor.
Næstformand Palle Kjeldgaard-Christiansen udtaler vedrørende Ove Klochs afgang som
formand:
”Vi takker Ove Kloch for sin store arbejdsindsats som formand for selskabet gennem de sidste
svære år. Vi har fuld forståelse for Ove’s beslutning og er glade for, at han vil fortsætte i
bestyrelsen resten af perioden. Ove har været en vigtig brik i selskabet i form af sit formandskab,

hvor han har skaffet vigtige sponsorer til klubben samt stået i spidsen for en række besparelser,
der har været nødvendige for, at selskabet overhovedet er her i dag. Det skal også nævnes, at Ove
har bidraget væsentligt til igangsættelse af den nye struktur, der arbejdes på fra ledelsens side.”
Bestyrelsen har konstitueret sig således at Henrik Dahl bliver formand og Palle KjeldgaardChristiansen fortsætter som næstformand.
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