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Meddelelse nr. 9/2013

Aarhus Elite A/S – periodemeddelelse for perioden 1. juli 2013 - 30. september 2013

I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser
aflægger Aarhus Elite A/S hermed periodemeddelelse for perioden 1. juli - 30. september 2013.

AGF var ved udgangen af 1. kvartal placeret som nr. 5 i Superligaen, hvilket er tilfredsstillende.
På nuværende tidspunkt er holdet nr. 8 i en særdeles tæt turnering.

Den samlede omsætning i Aarhus Elite A/S er i kvartalet lidt lavere end samme tidspunkt sidste
år.

Omsætningen i AGF er lavere end for samme periode sidste år, hvilket kan henføres til, at der
pr. 30. september er afholdt færre hjemmekampe, samt at der vedrørende tv-midler sidste år
var realiseret en 4. plads efter 11. runde. Til gengæld har det gennemsnitlige tilskuertal i
perioden været højere end sidste år med et gennemsnit pr. kamp på 9.880 tilskuere. Ligeledes
er der i perioden en fortsat positiv udvikling i sponsorindtægter.

NRGi Park & Arena’s omsætning er ligeledes lavere end sidste år, hvilket primært skyldes færre
hjemmekampe i kvartalet. Branchen, som NRGi Park & Arena opererer i, er fortsat underlagt
hårde konjunkturer, og der arbejdes fortsat med at optimere forretningen til markedsvilkårene.

Overordnet er resultatet i perioden på niveau med forventningerne. Aarhus Elite A/S fastholder
forventningerne til resultatet for regnskabsåret 2013/14, som formuleret i årsrapporten 2012/13
og i fondsbørsmeddelelse nr. 6/2013, som er:
”... en forbedring i resultatet før transferaktiviteter i forhold til 2012/13. En forudsætning for
dette er en sportslig præstation mindst på niveau med 2012/13. Selskabet har stort fokus på
værdiskabelse for samarbejdspartnere, og i forventningerne forudsættes fortsat vækst i
sponsorindtægter. Årets resultat i regnskabsåret 2013/14 forventes at være i niveau med, eller

bedre end, året før, hvilket forudsætter et positivt transferresultat. Trækket på koncernens
likviditetsberedskab, dvs. likvide beholdninger og beholdning af værdipapirer, forventes at være
markant lavere i 2013/14 end i 2012/13.”.

Adm. direktør Jan Christensen udtaler:
”Superligaen er usædvanlig tæt og uforudsigelig i år. I den nuværende stilling er der blot 3 point
op til en 2.-plads og 3 point ned til en nedrykningsplads. Dette har haft en positiv og
afsmittende effekt på både vores og Superligaens tv- og tilskuertal, hvor vi i AGF har næsten
10.000 tilskuere i gennemsnit til vores kampe.
Jeg noterer mig, at vi i et vanskeligt marked i første kvartal fortsat er i stand til at øge
sponsoromsætningen. Det vidner om, at det kommercielle og sportslige produkt, som vi
udbyder, er interessant og attraktivt for flere og flere lokale og nationale sponsorer.
Driften af NRGi Park & Arena er fortsat en udfordring. Men jeg er fortrøstningsfuld med hensyn
til, at det vil lykkes at få økonomien i denne del af forretningen i balance på sigt.
Det er fortsat en stor udfordring af drive en sportsvirksomhed som Aarhus Elite, men vi føler
fortsat, at vi er på rette vej – både økonomisk og sportsligt.”
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