Fondsbørsmeddelelse nr. 16.2015 – Bestyrelsens redegørelse i forbindelse med
ekstraordinær generalforsamling 12. juni 2015.

I forbindelse med udsendelse af fondsbørsmeddelelse 15.2015 fremgik det, at bestyrelsen ville
redegøre nærmere for bestyrelsen stillingtagen til tilbuddet om aktivoverdragelse fra New
Beginning Viborg HK ApS. Bestyrelsen vil samtidig redegøre for selskabets nuværende
økonomiske situation.
Læseren af nærværende meddelelse opfordres samtidig til at gennemgå de tidligere udsendte
fondsbørsmeddelelser, som fremgår af selskabets hjemmeside.
Viborg HK A/S økonomiske situation.
I fondsbørsmeddelelse nr. 04.2015 justerede bestyrelsen forventningerne til regnskabsåret således:
”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 brede 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.”
I fondsbørsmeddelelse nr. 13.2015 redegøres der for den økonomiske konsekvens for Viborg HK
A/S ved en gennemførelse af aktivoverdragelsesaftalen, som bliver behandlet på den ekstraordinære
generalforsamling. En gennemførelse af aktivoverdragelsesaftalen vil betyde, at selskabets
resultatforventninger ændres til at ligge mellem -7,9 mio. kr. til -8,9 mio. kr. mod de tidligere
udmeldt -5 mio. kr. til -8 mio. kr.
Uanset vedtagelsen af aktivoverdragelsesaftalen vil selskabet ved udgangen af juni måned 2015
ikke have tilstrækkelig likviditet til at fortsætte driften, medmindre Viborg HK A/S tilføres
yderligere likviditet.
Viborg HK A/S bestyrelse arbejder på at få løst selskabets likviditetsudfordring ved udgangen af
juni måned 2015. Der er drøftelser med eksterne parter herom, men der foreligger endnu ikke en
endelig løsning herpå. Viborg HK A/S bestyrelse vil orientere markedet via en
fondsbørsmeddelelse, når der foreligger en afklaring.
Forløb frem mod modtagelsen af aktivoverdragelsesaftalen og baggrunden for bestyrelsens
anbefaling om at godkende aktivoverdragelsesaftalen.
Efter udsendelsen af nedjusteringen i fondsbørsmeddelelse nr. 13.2015 blev selskabet kontaktet af
en gruppe lokale erhvervsfolk, som kunne være interesseret i at hjælpe håndboldaktiviteten videre
gennem en ny start. En grundlæggende forudsætning for de lokale erhvervsfolk var, at driften af
selskabets håndboldaktivitet ikke skulle ske i regi af et børsnoteret selskab.

De lokale erhvervsfolk startede en indsamling af midler under navnet ”New Beginning”, så der var
kapital til drive selskabets håndboldaktivitet.
I den mellemliggende periode fik Viborg HK A/S en ny hovedaktionær, som havde planer for
videreudvikle selskabet med yderligere sportsgrene og et nyt sponsorkoncept. Følgende var vigtig
for den nye hovedaktionær:


Driften af Viborg HK A/S håndbold aktivitet skulle foregå fra et datterselskab, hvor Viborg
HK A/S som minimum havde 50,1% ejerskab.

I forbindelse med en dialog mellem hovedaktionæren og New Beginning blev det klarlagt, at det var
en betingelse for New Beginning, at kontrollen med håndbold aktiviteten skulle være på lokale
hænder.
Med baggrund heri har folkene bag New Beginning stiftet New Beginning Viborg HK ApS, som
har fremsendt tilbud om at overtage Viborg HK A/S håndbold aktivitet.
Bestyrelsen har valgt at tiltræde aktivoverdragelsesaftalen betinget af den ekstraordinære
generalforsamlings godkendelse af overdragelsen.
Bestyrelsen anbefaler, at generalforsamlingen godkender overdragelsen på den ekstraordinære
generalforsamling den 12. juni 2015. Årsagen hertil er, at Viborg HK A/S bestyrelse vurderer, at
driften af håndbold aktiviteten ikke vil kunne fortsætte i regi af Viborg HK A/S, såfremt der ikke er
lokal opbakning til selskabet fra det lokale erhvervsliv og øvrige sponsorer.
Betingelser i aktivoverdragelsesaftalen
Nedenfor redegøres der for de væsentligste betingelser i aktivoverdragelsesaftalen. Gennemgangen
er ikke udtømmende, og der henvises til aktivoverdragelsesaftalen.
Gennemførelsen af aktivoverdragelsesaftalen kræver godkendelse af den indkaldte ekstraordinære
generalforsamling.
Ydermere kræver det, at licensen til at drive professionel håndbold kan flyttes ud af Viborg HK A/S
via Foreningen Viborg Håndbold Klub til New Beginning Viborg HK ApS. Betingelsen herfor er
reguleret af Reglement for kontraktforeninger og spillerkontrakter udstedt af Dansk Håndbold
Forbund. Der henvises til Dansk Håndbold Forbunds hjemmeside, hvor reglementet findes i fuld
længde.
Bestyrelsen vurderer, at den væsentligste forudsætning for at kunne flytte licensen er opfyldelsen af
reglementets §15 m) pkt. 3:
”Et selskab kan tilbagelevere turneringsrettighederne, såfremt selskabet på tidspunktet for
tilbageleveringen over for DHF har dokumenteret, at samtlige kreditorer i selskabet har modtaget
betaling for deres tilgodehavender, eller der er stillet fuldgod sikkerhed for betaling af deres
tilgodehavender.”

Bestyrelsen i Viborg HK A/S er i dialog med selskabets hovedaktionær om løsning af §15 m) pkt.
3, så licensen kan flyttes ud af Viborg HK A/S.
For at licensen kan flyttes ud af Foreningen Viborg Håndbold Klub, er det et krav, at foreningen har
positiv ansvarlig kapital på ansøgningstidspunktet. Viborg HK A/S bestyrelse er bekendt med, at
foreningen arbejder på, at kravet om positiv ansvarlig kapital er opfyldt.
Ydermere er der en række krav til New Beginning Viborg HK ApS omkring kapital, vedtægter m.v.
Viborg HK A/S bestyrelse er bekendt med, at New Beginning Viborg HK ApS er ved at bringe
disse forhold på plads.
Der er dermed en række krav, som skal opfyldes udover generalforsamlingens godkendelse af
aktivoverdragelsesaftalen for, at aftalen kan blive gennemført. Bestyrelsen i Viborg HK A/S
forventer, men kan ikke garantere, at disse betingelser vil blive opfyldt så aktivoverdragelsesaftalen
kan blive gennemført.
Viborg HK A/S efter gennemførelse af aktivoverdragelsesaftalen.
I Viborg HK A/S er der et større skatteaktiv, som under nogle givne forudsætninger vil kunne
udnyttes af Viborg HK A/S fremadrettet. Ved udgangen af sidste regnskabsår var værdien af dette
skatteaktiv på t. kr. 13.081, hertil kommer værdien af dette års underskud.
Bestyrelsen arbejder på at sikre, at skatteaktivet fortsat kan udnyttes af selskabet, men bestyrelsen
kan ikke garantere herfor.
Aktionærerne i selskabet må senere tage stilling til selskabets fremtidige forretningsmodel.
Gennemførelse af aktivoverdragelsesaftalen vil betyde, at alle medarbejder herunder selskabets
direktør vil overgå til New Beginning Viborg HK ApS pr. 1. juli 2015.
Som beskrevet ovenfor vil gennemførelse af aktivoverdragelsesaftalen betinge, at alle kreditor har
modtaget eller vil modtage betaling for deres tilgodehavender. Selskabet vil derfor være solvent på
overdragelsestidspunktet.
Bestyrelsen vil indenfor kort tid indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor et af
punkterne vil være valg af ny bestyrelse.
Viborg HK A/S bestyrelse vil gennemgå denne redegørelse nærmere på den ekstraordinære
generalforsamling fredag den 12. juni 2015.
Viborg, den 02. juni 2015.
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