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Ingen extra bolagsstämma i Got Event
Utifrån upprättad kontrollbalansräkning och den riskanalys som tagits fram
beslöt Got Events styrelse idag att inte kalla till en extra bolagsstämma.
Analysen visar att Got Events halva aktiekapital inte är förbrukat.
– Vi har beslutat att inte kalla till en extra bolagsstämma.
Kontrollbalansräkningen och den riskanalys som tagits fram visar att till och
med september finns det en marginal på cirka två miljoner kronor. Och räknar
vi på hela året är bedömningen att marginalen kommer att öka. Det är
naturligtvis glädjande att vi inte behöver kalla till extra bolagsstämma men
det är samtidigt mycket viktigt att vi framöver har fortsatt stort fokus på
ekonomin, säger Bettan Andersson som är styrelseordförande i Got Event.
Avtal i strid med LOU
Styrelsen diskuterade också följderna av avtalstecknande gällande ridbanor
under pågående avtalsspärr. Beslutet var nödvändigt för att kunna genomföra
EM i ridsport, alternativet hade varit att ställa in.
–Vår bedömning är att ett inställt mästerskap skulle inneburit kostnader på
drygt 60 miljoner kronor. Då har vi inte räknat in eventuella skadeståndskrav
från det Internationella Ridsportförbundet (FEI), sponsorer eller andra
partners, säger Lotta Nibell, vd i Got Event.
Beräkningar som Göteborg & Co gjort visar att de turistekonomiska
effekterna av mästerskapet hamnade på cirka 150 miljoner kronor, något som
stadens hotell, restauranger och övriga näringsidkare också hade gått miste
om.
– Vi har inte heller räknat med de negativa konsekvenserna som ett inställt
evenemang med stor sannolikhet hade fått för Göteborgs Stads varumärke
som internationell evenemangsstad, säger Lotta Nibell.
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Got Event är Göteborgs Stads evenemangs- och arenabolag och driver några
av Sveriges mest älskade arenor: Bravida Arena, Frölundaborg, Gamla Ullevi,
Lisebergshallen, Scandinavium, Ullevi, Valhallabadet, Valhalla IP,
Wallenstamhallen och Valhalla Sporthallar. Starka varumärken som alla
bidrar till att Göteborg upplevs som en attraktiv och spännande stad att bo i,
att arbeta i och att besöka.
Vi arrangerar också - tillsammans med Svenska ridsportförbundet Gothenburg Horse Show som är en av världens främsta inomhustävlingar för
ridsport.
Ett annat evenemang som vi arrangerar, tillsammans med ÖIS Fotboll, är
Ullevi Arena Challenge. Första gången evenemanget genomfördes var den 19
november 2016 och målsättningen är att utveckla tävlingarna till en av
de största och mest attraktiva Obstacle Course Race-tävlingarna i Sverige.
Varje år besöker drygt 2 miljoner människor fler än 400 idrotts- och
underhållningsevenemang på någon av våra arenor. Därutöver kommer det
årligen närmare en halv miljon badbesökare till Valhallabadet.
Vi är ca. 125 medarbetare som gör allt för att skapa bra förutsättningar för att
genomföra evenemang i världsklass. Vi brukar säga att vi bidrar till att skapa
magiska ögonblick!
Bolaget omsätter ungefär 160 miljoner kronor, vi bedriver ett aktivt
miljöarbete och vi är miljödiplomerade.
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