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Meddelelse nr. 6/2011

Århus Elite A/S – periodemeddelelse for perioden 1. juli 2011 - 30. september 2011
I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse af periodemeddelelser
aflægger Århus Elite A/S hermed periodemeddelelse for perioden fra 1. juli - 30. september 2011.

AGF’s sportslige forventninger for indeværende sæson er en sikker konsolidering i ligaen. Placeringen
som nr. 5 i Superligaen efter ca. 1/3 af sæsonen er således i overensstemmelse med målsætningen.

Tilskuere og fans har udvist særdeles stor interesse for - og opbakning til - klubben. Ved AGF’s første
6 hjemmekampe har der gennemsnitligt været 12.501 tilskuere pr. kamp, hvilket de sidste 10 år kun
er overgået i sæsonen 2009-10. Ligeledes har samarbejdspartnere og sponsorer været positive i
forhold til AGF’s tilbagevenden til Superligaen, og der er i første kvartal forlænget og indgået nye
aftaler med lokale, regionale og landsdækkende virksomheder på et tilfredsstillende niveau.
Arbejdet med at positionere NRGi Park & Arena som regionens førende facilitet for større
arrangementer, såsom messer, udstillinger, events og sportsarrangementer, forløber ligeledes
planmæssigt. Antallet i 1. kvartal er således som forventet.
Det økonomiske resultat i regnskabsårets første kvartal (1. juli – 30. september 2011) svarer til
forventningerne. På den baggrund fastholder Århus Elite A/S forventningerne til årets resultat som
formuleret i årsrapporten 2010/11 og i fondsbørsmeddelelse nr. 4/2011, nemlig ”... et negativt
resultat, der dog vil være væsentligt bedre end den seneste sæson i Superligaen 2009/10 (-25,3 mio.
kr.), og dermed markant bedre end 2010/11 (-34,8 mio. kr.).”

Adm. direktør Jan Christensen udtaler:
”Jeg synes vi har fået en god start efter vores tilbagevenden til Superligaen. Sportsligt ser det
fornuftigt ud i en meget tæt liga. Kommercielt oplever vi stor interesse fra både lokale og
landsdækkende virksomheder, der ønsker at blive en del af vores netværk og få del i den store
opmærksomhed, der er omkring vores brand. Jeg glæder mig specielt over den opbakning, som fans
og tilskuere har vist til vores hjemmekampe. Over 12.000 tilskuere i snit skaber en fantastisk
stemning og uvurderlig støtte til holdet i NRGi Park.”
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For yderligere oplysninger kontakt bestyrelsesformand Torben Bjerre-Madsen på tlf. 22 23 50 00 eller
adm. direktør Jan Christensen på tlf. 30 91 00 01.
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