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Magnus	  Kjøller	  ude	  af	  Aalborg	  Pirates 

Den	  entreprenante	  Magnus	  Kjøller,	  der	  var	  med	  i	  opstarten	  af	  
Aalborg	  Pirates	  A/S	  og	  som	  p.t.	  er	  bosat	  i	  udlandet,	  har	  igennem	  en	  
periode	  ønsket	  at	  afhænde	  sin	  ejerandel	  i	  Aalborg	  Pirates.	  	  

Denne	  ejerandel	  er	  nu	  solgt	  til	  vognmand	  Steen	  M.	  Hansen,	  der	  er	  en	  
inkarneret	  Pirates-‐fan	  og	  nuværende	  storsponsor	  i	  klubben.	  Steen	  M.	  
Hansen	  har	  endvidere	  indvilget	  i	  at	  indtræde	  i	  bestyrelsen	  i	  Aalborg	  
Pirates	  A/S	  for	  at	  yde	  en	  aktiv	  indsats	  for	  klubben	  på	  ledelsesplan.	  	  

Magnus	  Kjøller	  siger	  om	  sin	  tid	  i	  Aalborg	  Pirates:	  	  

”Det	  har	  været	  spændende	  at	  være	  ombord	  på	  piratskibet	  og	  være	  
med	  til	  at	  opbygge	  en	  ny	  klub	  efter	  AaB-‐tiden,	  få	  skabt	  en	  ny	  identitet	  
og	  igen	  skabt	  en	  massiv	  interesse	  omkring	  ishockey	  i	  Aalborg	  med	  en	  
masse	  tilskuere	  i	  Gigantium.	  Min	  mission	  er	  herefter	  opfyldt,	  og	  jeg	  
giver	  med	  glæde	  og	  stolthed	  pirat-‐hatten	  videre	  til	  hele	  det	  
fantastiske	  hold	  omkring	  Aalborg	  Pirates”.	  	  

Magnus	  Kjøller	  oplyser	  endvidere,	  at	  CM	  Network	  fortsætter	  som	  
sponsor	  og	  har	  i	  den	  forbindelse	  netop	  tegnet	  en	  ny	  sponsorkontrakt	  
for	  det	  kommende	  slutspil.	  	  

Steen	  M.	  Hansen	  er	  glad	  for	  at	  kunne	  hjælpe	  hockeysporten	  videre	  i	  
Aalborg	  og	  udtaler:	  	  

”For	  mig	  er	  det	  vigtigste,	  at	  Aalborg	  Pirates	  kan	  fortsætte	  mod	  nye	  
togter	  efter	  det	  guld,	  som	  i	  alt	  for	  mange	  år	  ikke	  er	  kommet	  til	  
Aalborg.	  For	  at	  nå	  dertil	  er	  det	  nødvendigt	  med	  en	  fortsat	  stærk	  
opbakning	  fra	  fans	  og	  sponsorer,	  da	  et	  godt	  hold	  kræver	  en	  god	  
økonomi.	  Jeg	  håber,	  at	  vi	  nu	  kan	  få	  endnu	  flere	  til	  at	  støtte	  op	  
omkring	  klubben,	  som	  sponsorer	  og	  som	  medejere,	  da	  Aalborg	  
Pirates	  har	  brug	  for	  alle	  gode	  menneskers	  hjælp	  til	  at	  blive	  en	  
magtfaktor	  i	  dansk	  ishockey.”	  	  

Steen	  M.	  Hansen	  indtræder	  i	  bestyrelsen	  for	  Aalborg	  Pirates	  A/S	  
umiddelbart	  efter,	  at	  selskabet	  har	  afholdt	  generalforsamling.	  	  

For	  yderligere	  oplysninger	  kontakt:	  

Bestyrelsesformand	  Morten	  Fals	  på	  tlf.:	  4195	  1000	  
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