Fondsbørsmeddelelse 02.2014 – Viborg Håndbold Klub
A/S – Delårsrapporten 2013/14 udsættes
Meddelelsen offentliggøres 27. februar 2014.

Delårsrapporten for 13/14 udsættes til 13. marts 2014
Selskabet har tidligere via sin finanskalender udmeldt, at selskabet ville udsende delårsrapporten
for 13/14 den 27. februar 2014.
I forbindelse med selskabets bestyrelsesmøde d.d. har selskabets ledelse valgt at udsætte
udsendelsen af delårsrapporten til den 18. marts 2014.
Opdateret finanskalender udsendes d.d.

Årsag til udsættelsen af delårsrapporten 13/14
Den 30. januar 2014 udsendte selskabet fondsbørsmeddelelse nr. 01.2014. I denne meddelelse
redegør selskabet for, at det i årsrapporten 2012/13 udmeldte betingede salg af Heidi Astrup
Lounge med en forventet gevinst på 1,6 mio. kr. ikke ville blive gennemført som planlagt. Al
bankgæld pr. 31.december 2013 var blevet afviklet i henhold til aftale i løbet af januar 2014.
Ydermere er selskabet blevet ramt af, at ordre på ca. 1,8 mio. kr. ikke for nuværende kan tillægges
værdi.
For at sikre likviditet til at gennemføre lønudbetalingen i januar 2014 sikrede selskabet sig ultimo
januar bankkreditter på 1,5 mio. kr. med sikkerhed i selskabets ejerpantebrev i bygningerne.
I fondsbørsmeddelelsen 01.2014 orienterede selskabet om, at det var i forhandlinger med en ny
investor omkring et salg af Heidi Astrup Lounge. Udover salget af Heidi Astrup Lounge havde
selskabet behov via interessenter/samarbejdsparter at få tilført mellem 3-5 mio. kr. i likviditet for
at sikre selskabets drift.
Status på aktiviteterne er, at der er ved at blive udfærdiget en betinget salgsaftale på Heidi Astrup
Lounge, som vil sikre selskabet en indtægt på ca. 1,4 mio. kr. De væsentligste betingelser er, at der
opnås en samlet løsning på den likviditetsmæssige situation, så selskabs drift er sikret

fremadrettet, samt at Foreningen Viborg Håndbold Klub sammen med selskabet underskriver en
lejekontrakt med 10 års uopsigelighed.
Selskabet har sideløbende modtaget tilsagn om 0,7 mio. kr. i likviditet som sponsorater, som dog
først kan effektueres når der foreligger en samlet løsning på selskabet likviditetsbehov. Dette
betyder at selskabet minimum mangler tilsagn på 2,3 mio. kr.i forhold til de udmeldte
likviditetsbehov på 3 mio. kr. til 5 mio. kr.
Selskabet har forskellige aktiviteter i gang som forventes, at sikre selskabet den resterende
likviditet på 2,3 mio. kr. inden for en kortere periode.
Tiltag som kan betyde yderligere salg af aktiver eller yderligere tilsagn fra interessenter omkring
selskabet. I den forbindelse har en gruppe lokale investorer rettet henvendelse omkring køb af en
del af selskabets ejerlejlighed (kontor), hvor der nu føres forhandlinger.
Såfremt at der ikke opnås en samlet løsning for selskabets likviditetssituation i løbet af marts
måned 2014 vil selskabet ikke have likviditet til at gennemføre selskabets fremadrettede drift.
Med baggrund heri har selskabets ledelse vurderet, at der hersker for stor usikkerhed omkring
selskabets situation til, at ledelsen endeligt kan vurderer om selskabets delårsrapport kan
aflægges som going concern og vælger derfor at udsætte offentliggørelsen.
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