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AGF’s nedrykning koster 20-25 mio. kr.

AGF’s utilfredsstillende sportslige resultater i foråret har økonomiske konsekvenser allerede i
indeværende regnskabsår, hvor Aarhus Elite A/S forventer et underskud på ca. 16 mio. kr. Forhold
relateret direkte til de sportslige resultater, blandt andet færre tv-indtægter, færre tilskuere, mindre
merchandise-salg og udgifter til skift på cheftrænerposten, påvirker således regnskabet negativt.

I regnskabsåret 2014/15 vil effekten af nedrykningen for alvor slå igennem på økonomien. Aarhus
Elite A/S vurderer, at det betyder tab af indtægter på ca. 20-25 mio. kr., og koncernen forventer for
det kommende regnskabsår et underskud i størrelsesordenen 27-32 mio. kr.

Denne udvikling sætter likviditet og egenkapital under pres. For at sikre et fornuftigt kapitalberedskab
har bestyrelsen i Aarhus Elite A/S derfor besluttet, at selskabet i forlængelse af offentliggørelse af
årsrapport 2013/14 i efteråret vil gennemføre en kapitaltilførsel i form af en fortegningsemission, der
skal tilvejebringe e t kapitalberedskab, der er så solidt, at det kan sikre den ro og stabilitet,

som kan understøtte det lange seje træk, der forestår med at bringe AGF solidt tilbage i
Superligaen og sikre, at langsigtede sportslige ambitioner kan indfries.
”Vi står over for en stor sportslig og økonomisk udfordring. Derfor arbejder vi også fokuseret på
planen for ”Det nye AGF”. Foreløbig har vi engageret nye kompetente kræfter i form af adm. direktør,
cheftræner, A+ træner, og assistenttræner. Sammen skal de skabe den ”hvide tråd” i alt, hvad vi gør.
Flere elementer af planen vil blive offentliggjort, som de skrider frem. Med henblik på at tilpasse
omkostningerne har vi d.d. opsagt seks af vores medarbejdere i administrationen.

Heldigvis har selskabet de seneste år udviklet sig positivt på en lang række områder: Kommercielt har
vi øget sponsorindtægterne markant i et svært marked, driftsvilkårene for NRGi Park & Arena er blevet
bedre, og vores image og samarbejde med interessenter omkring holdet er bedre end nogen sinde.

I kraft af ”Det Nye AGF” og en hurtig tilbagevenden til Superligaen er målet i løbet af få år at få en
bæredygtig virksomhed og et hold, der kan spille med om de bedste pladser i Superligaen”, siger
bestyrelsesformand i Aarhus Elite A/S, Lars Fournais.
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