FORORD
FCH gør drømme til virkelighed
Da FC Helsingør i forsommeren 2017 spillede sig ind i Superligaen på Viborg stadion, gjorde vi
drømmen om at spille i toppen af dansk fodbold til virkelighed. Oprykningen var et resultat af en
fantastisk indsat fra Kronborgs drenge, men også et resultat af næste 10 års visionært forarbejde med
at samle trænerkræfter og talentmassen i én økonomisk ansvarlig drevet fodboldklub.
Rejsen op gennem fodboldrækkerne fra Danmarksserien til Superligaen har lært os at drømme kan
blive til virkelighed, når vi skaber de rigtige rammer. I denne sæson 2018/2019 spiller FC Helsingør i
Nordic Bet Ligaen, men opgaven er fortsat den samme. Vi skal drive en sund og ansvarlig
fodboldforretning, der både er i stand til at konkurrere med de 15 bedste fodboldklubber i Danmark
sideløbende med, at vi har skabt et solidt økosystem omkring udvikling af talentmassen via vores
akademi.
Vi skal være blandt top-15 igen
Igennem de sidste par år har klubben oplevet en enorm opbakning fra byen, fansene og sponsorerne.
Det nye stadion, der står klar i løbet af sommeren, vidner om politisk opbakning til en målrettet
fodboldsatsning i kommunen. Vores arbejdet med talentmassen har fået internationale anerkendelse
og ført til at række investorer har valgt at skyde penge i klubben. Og sidst men ikke mindst har
drømmen om at få etableret en fuldtidsprofessionel fodboldklub, der er fast spiller i Superligaen,
aldrig været større.
Derfor har Bestyrelsen besluttet, at tiden er inde til at invitere fans, sponsorer og investorer til at
købe fodboldaktier og derved støtte op om næste etape – rejsen tilbage til Superligaen, som
fuldtidsprofessionel klub.
Hvis du – lige som vi – tror på FCHs potentiale, kan du i dette prospekt læse mere om, hvad
fremtiden vil bringe for klubben, hvordan midlerne bliver fordelt og hvilke fordele du opnår ved at
blive en del af vores Aktionærforum.
Vi har gjort drømmen til virkelighed før, og vi ved vi kan gøre det igen – med ansvarlighed og godt
købmandskab kombineret med en fantastisk talentudvikling.
Vi glæder os til at byde dig velkommen som aktionær og til sammen at flyttet FCH op i Top 15
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