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BAGGRUND 
Selskabet Hvidovre Fodbold A/S var frem til den 30.6.2002 ejet af én investor. 
Selskabet blev den 1.7.2002 formelt overdraget til Hvidovre Idrætsforening med de i 
selskabet værende aktiver og passiver. 

Sportsligt var Hvidovre i 1. division. Uden hverken kapital, likviditet, træner og 
spillertrup var det på alle områder en meget udfordrende periode, alligevel skulle vi 
frem til sidste spillerunde, før vi måtte erkende at vi ikke nåede det ambitiøse mål 
om forbliven i 1.division.

Den sportslige nedtur fortsatte og vi måtte året e� er en tur i Danmarksserien, før 
det atter gik fremad.

 I 2005 sti� edes Hvidovre Holding A/S som moderselskab for Hvidovre Fodbold 
A/S og i sæson 2006/2007 vendte vi tilbage til 1. division,- hvor det blev til 3 sæsoner  
i landets næstbedste række, en nedrykning og igen retur i sæsonen 2013/14.

Vi mener at Hvidovre Fodbold hører hjemme i 1.division - NordicBet ligaen  
og denne præsentation og plan for kapitaludvidelse skal ses i lyset af en klar 
forventning om oprykning.

FORMÅLET MED EMISSIONEN:
Hovedformålet med emissionen er at styrke kapitalforholdene i Hvidovre Holding 
A/S og dermed i Hvidovre Fodbold A/S. Selskabet har behov for at få styrket 
likviditet, cash� ow og derigennem den daglige dri�  med henblik på indfrielse af de 
sportslige målsætninger i henhold til ”Mål og Strategiplan 2018-2021”. 

Emissionen søges gennemført såvel med nuværende og nye aktionærer, idet det 
er selskabets overordnede strategi, at styrke ejerkredsen lokalt og regionalt, styrke 
netværket, øge engagementet og interessen for Hvidovre Fodbold.
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ARTEN AF DE UDBUDTE AKTIER
Kapitalforhøjelsen sker ved udbydelse af aktier i portioner á kr. 6.250 til kurs 100.
Tegningen sker på en særlig Tegningsblanket der skal udfyldes, underskrives og 
fremsendes til Hvidovre Holding A/S. 

TEGNINGPERIODE:
Tegningsperioden løber fra den 24. maj til den 18. juni 2018.

HVAD TILBYDER VI VORE AKTIONÆRER    
Som aktionær bliver du en del af et stort fællesskab med passion og interesse 
for fortsat elitefodbold i Hvidovre i de næste mange år. Du tager medansvar 
for at Hvidovre Fodbold kan videreføre de stolte traditioner, og at der også er 
divisionsfodbold på højt niveau når Hvidovre Idrætsforening i 2025 kan fejre  100 
års jubilæum.

• Som aktionær i Hvidovre Holding A/S bliver du medejer af Hvidovre 
Fodbold A/S med de rettigheder der nu engang er som aktionær og de 
ydelser som selskabet til enhver tid tilbyder aktionærerne.

• Du tilbydes ind� ydelse og information via adgang til Generalforsamlingen.

• Du tilbydes via dit aktionærkort gratis adgang til alle Hvidovres 
divisionshjemmekampe på ”Kæmpernes Arena”. 

• Du inviteres til den årlige ”Nytårskur” som a� oldes i forbindelse med første 
træningssamling i januar måned.

• Du tilbydes attraktive rabatmuligheder til en række produkter, events og 
services, herunder bl.a. tilkøb for deltagelse i VIP-Sponsorarrangementer, 
rabatter på køb af ”årets Hvidovretrøje”, rabat på leje af VIP-lokale mm.

” Vi vil spille elitefodbold 
på højt niveau”

” Vi vil fastholde fodbold som 
kommunens  fl agskib og 
samlingspunkt”
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OPLYSNING OM SELSKABET 
OG DETS KAPITALFORHOLD 
Selskabets bestyrelse vil på informations-og tegningsmødet den 24. maj 2018, kl. 
18.00 informere om selskabet og dets kapitalforhold, samt status på selskabets 
økonomiske status.

SELSKABETS FORVENTNINGER TIL DEN 
ØKONOMISKE UDVIKLING 
Selskabets aktiviteter vil i den kommende periode være fokuseret på 
kerneforretningen:  Fodbolden og de primære aktiviteter, der har direkte 
tilknytning hertil. Vi har specielt i de sidste 8-10 måneder oplevet en positiv vækst 
på de � este af kerneforretningens indtægtsområder og vi har forventninger om at 
den positive økonomiske udvikling vil fortsætte fremadrettet.

INDTÆGTER ”TV PENGE ” 
Udviklingen i dansk fodbold har betydet at ”TV pengene” er blevet øget år for år. 
Økonomisk er der meget markant forskel på at spille i NordicBet Ligaen og i 2. 
division og der er markante økonomiske forskelle på at være topklub eller bundklub.

Minimumsbeløbet ved at spille i NordicBet Ligaen i sæsonen 2017/2018 er 
minimum kr. 1,1 mio. højere sammenlignet med en topplacering i 2. division. 

Beløbets størrelse bestemmes af den sportslige placering målt over hhv. 11,22 og 33 
kampe. Der er ligeledes direkte transmission af kampe i 1. division. Ekstra indtægter 
ud over ovennævnte er proportionale med antallet af TV transmitterede kampe 
hvori vi deltager.

” Vi vil involvere og skabe 
engagement oplevelser og 
fællesskab ”

” Vi vil skabe oplevelser & socialt 
sammenhold ”
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SPONSORATER:
Hvidovre Fodbold A/S har gennem specielt de sidste 12 måneder ha�  en meget 
markant fremgang i sponsorindtægterne. Både de mere traditionelle sponsorater, 
men også ”øremærkede” sponsorater i forbindelse med rekruttering af enkelte 
nøglespillere.

Interessen for Hvidovre Fodbold har ikke været større de sidste 10 år. En 
interesse der er steget markant i takt med de unikke sportslige resultater der er 
opnået gennem de sidste 10 måneder. Vi har altid nydt stor lokal opbakning og 
interesse. I de sidste 6-8 måneder har vi desuden oplevet en stigende regional og 
landsdækkende interesse.

Vi har indgået en lang række nye sponsor/samarbejdsa� aler for de kommende 2 år, 
ligesom vi har forlænget hovedparten af allerede indgåede a� aler. Vi har desuden 
igangværende drø� elser med strategiske samarbejdspartnere, a� aler der samlet set 
vil lø� e Hvidovre Fodbold op på et nyt niveau.

Vi har forsat en række meget attraktive produkter og ydelser, som kan skabe værdi 
for både lokale regionale, landsdækkende virksomheder. Vi arbejder målrettet på 
at udvide og udvikle disse, således at vi kan være en attraktiv samarbejdspartner på 
alle niveauer

Med en status som NordicBet Ligaklub, med deltagelse og eksponering i TV 
transmitterede kampe, spændende lokalopgør mod interessante modstandere 
fra København og Sjælland, så venter vi en fortsat positiv vækst i på dette 
forretningsområde i sæsonen 2018/2019.
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NETVÆRK
Opbygningen af en ”Netværksgruppe” startede stort set fra scratch i 2017, og i dag 
består Netværket af mere end 125 virksomheder og privatpersoner. Netværket 
mødes til VIP arrangementer i forbindelse med hjemmekampe og til de månedlige 
netværksmøder. I Netværket bliver vi � ere og � ere fra uge til uge, og dermed styrkes 
relationerne og den samlede værdi for alle.

KAMPINDTÆGTER.
Hvidovre Fodbold A/S er i toppen med hensyn til antal tilskuere i 2. division, men 
der er plads til mange � ere. Alt tegner i skrivende stund til at NordicBet Ligaen går 
fra at være en ” Jydeliga” til en mere  landsdækkende turnering, med overvægt af 
Københavnske og Sjællandske klubber og med rigtigt mange spændende opgør, især 
på hjemmebanen, på Kæmpernes Arena. 

Markant øgede indtægter i entre samt øget salg fra ”proviantering” proportionalt 
med antal tilskuere, betalende eller gratister, giver grundlag for markant øgede 
kampindtægter ved alle vore hjemmekampe. 

SPILLERSALG
Vi budgetterer ikke med spillersalg, men er vi er bevidste om og anerkender, at 
mulighederne herfor øges ved deltagelse i 1. division. Værdien af den enkelte spiller, 
der også kan begå sig på det næstbedste niveau, øges automatisk og dermed øges 
risikoen - eller muligheden om man vil - for at spillersalg kan blive aktuelt.
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SPORTSLIGE FORVENTNINGER OG MÅL
Vi har i sæsonen 2017/18 satset markant. Vi har investeret i det samlede sportslige 
set-up. Vi har fastholdt ”stammen” af den trup der var til rådighed i sæsonen 
2016/2017, en trup hvor hele 10 ud af 22 spillere har spillet ungdomsfodbold i HIF. 
Læg dertil Nicolaj Agger og Emil Vatani der begge har spillet ungdomsfodbold i 
Rosenhøj.

Vi har en trup sammensat af helt unge spillere og mere erfarne. Vi har fastholdt 
den tidligere superligaspiller Frederik Krabbe og har desuden tilført 2 tidligere 
superligaspillere, Nicolaj Agger og Kim Aabech. Kapaciteter der har lø� et hele 
truppen og gennem deres erfaring og fodboldmæssige kompetencer har lø� et 
holdet som helhed, med deraf unikke sportslige resultater.

Vi har tilknyttet en erfaren kapacitet som Per Frandsen som che� ræner, og vi har 
forlænget samarbejdet frem til udgangen af juni 2019. Per Frandsen har på kort tid 
implementeret en attraktiv, kompromisløs og underholdende spillestil. En spillestil 
hvor vi i skrivende stund (e� er i alt 24 kampe) ikke er gået fra banen uden at score 
minimum 1 mål !!!

DERFOR har målsætningen været klar:

• Vi skal RYKKE OP i NordicBet Ligaen i indeværende sæson.

• Vi skal FORBLIVE i NordicBet Ligaen i 2018/2019 sæsonen.

• Vi skal ETABLERE os i Top 10 i 2019/2020 sæsonen.

• Vi skal KONSOLIDERE os og være i Top 6 i 2020/2021 sæsonen.

RISIKO 
Lad det være sagt med det samme. Vi lover ikke vore aktionærer guld og grønne 
skove i form af ”kontant” udbytte. Vi tilbyder fodboldmæssige oplevelser, fællesskab 
og socialt engagement. Vi agter at bruge ”bolden”, at sætte realistiske mål og 
forventninger, at arbejde stenhårdt på det erklærede mål:  divisionsfodbold på 
eliteniveau på ”Kæmpernes Arena”- i Hvidovre Kommune.

SUPPLERENDE INFORMATION
Denne præsentation er udarbejdet af selskabets bestyrelse og skal udelukkende 
betragtes som baggrundsinforamtion. Supplerende og mere detaljerede oplysninger 
om selskabet og dets dri�  vil blive præsenteret på mødet i BS Invest Lounge på 
Hvidovre Stadion den 24. maj 2018 kl. 18.00.
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PRKATISK INFO
Sammen med denne præsentation vil der på hjemmesiden Hvidovrefodbold.dk 
kunne hentes den Mål & Strategiplan der ligger til grund for det arbejde der er 
foran os.

Endvidere vil der også kunne hentes en tegningsblanket der kan udfyldes og sendes 
til aktie@hvidovrefodbold.dk eller til Hvidovre Holding, Sollentuna Alle 1-3, 2650 
Hvidovre

KØB AF AKTIER FOR PENSIONSMIDLER?
Private pensionsopsparere er ikke tvunget til kun at investere deres 
pensionsopsparing i børsnoterede aktier. De har under visse betingelser også 
mulighed for at købe unoterede aktier for deres pensionsmidler.

Det er kun midler fra rate- og kapitalpensioner samt aldersopsparinger i 
pengeinstitutter, der kan anvendes til køb af unoterede aktier. Der skal være 
opsparet mindst 500.000 kr., for at reglerne kan anvendes, og de 500.000 kr. skal 
være opsparet i samme pengeinstitut.

Minimumsinvestering: Der skal mindst investeres 100.000 kr. i selskabet.

Maksimuminvestering: Der må højst investeres 
20 % af den del af pensionsopsparingen, der - på 
investeringstidspunktet - ligger under 2 mio. kr., 
højst 50 % af den del af opsparingen, der ligger 
mellem 2 og 4 mio. kr. og højst 75 % af den del af 
opsparingen, der ligger over 4 mio. kr.

Kilde: BDO

Hvidovre Holding A/S
Sollentuna Alle 1-3
2650 Hvidovre


