OMX Nordic Exchange Copenhagen

Silkeborg, den 12. maj 2010
Fondsbørsmeddelelse nr. 14 / 2010

Vedr.:

Periodemeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2010.

Silkeborg IF Invest A/S skal herved i overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskaber aflægge periodemeddelelse for perioden 1. januar – 31. marts 2010.

Selskabets aktiviteter er hhv. fodboldaktivitet og ejendomsudvikling. Udviklingen indenfor de
enkelte segmenter er beskrevet i det følgende.
•

Fodboldaktiviteter
Helt overordnet set er den sportslige udvikling, under ledelse af klubbens cheftræner
Troels Bech, forløbet tilfredsstillende, og selskabet har derfor forlænget aftalen med
cheftræner Troels Bech med yderligere 1½ år (udløb: 30. juni 2012).
Ligeledes er holdet i transfervinduet i januar måned styrket med tilgang af hjemvendte
Christopher Poulsen (FC Midtjylland), og Lasse Heinze, som i efteråret var lejet i FC
Midtjylland, er nu skiftet på permanent aftale.
Klubben opnåede tillige en historisk milepæl, idet klubben for første gang nogensinde
har været repræsenteret med hele 4 spillere på det danske Ligalandshold, idet Rajko
Lekic, Jesper Bech, Jim Larsen og Martin Ørnskov Nielsen alle var mellem de 20 spillere
der blev udtaget til – og vandt – den traditionsrige Kings Cup-turnering i Thailand i januar 2010.
Rajko Lekic fik efterfølgende A-landsholdsdebut i marts måned imod Østrig.
Holdets aktuel placering er en 7. plads (32 kampe af 33 kampe er spillet) og har 5 point
til en nedrykningsplads, hvorved målet om overlevelse i SAS Ligaen er nået. Holdet kan
endvidere - med en sejr i sidste spillerunde – slutte på en flot 6. plads, hvilket ledelsen
betegner som yderst tilfredsstillende taget i betragtning, at det er holdets første sæson
i SAS Ligaen.

•

Ejendomsaktiviteter
Helt overordnet set følger udviklingen i selskabets investeringsejendomme ledelsens
forventninger i indeværende periode.
Silkeborg Byråd har d. 22. marts 2010 godkendt den ny lokalplan for området omkring
Papirfabrikken. Godkendelsen bevirker, at det nu er muligt at udvide bebyggelsen med
ca. 15.000 m2, herunder muligheden for at opføre bl.a. et 20-etagers højhus.

Godkendelsen åbner således for væsentlige muligheder for et fortsat udviklingspotentiale for ejendomskomplekset i K/S Papirfabrikken.
Selskabets ledelse vurderer løbende på selskabets renterisiko i forhold til de samlede
indtjeningsmuligheder på de finansielle markeder.
Det økonomiske resultat for perioden fra den 1. januar til den 31. marts svarer til selskabets
forventninger for perioden.

Begivenheder efter periodemeddelelsen udløb
Der er efter periodemeddelelsens udløb ikke indtrådt væsentlige forretningsmæssige begivenheder.

Resultatforventninger 2010
Selskabets resultatforventning udtrykkes uændret jf. fondsbørsmeddelelse nr. 1 af den 15.
marts 2010 som et resultat før evt. dagsværdiregulering af investeringsejendomme og før skat
på 0 til minus 2 mio.kr.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Kent Madsen på telefon
2146 7355.
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