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Årets meddelelse nr.: 3
Tidsplan for påtænkt aktiesplit
Aktiesplit
Blue Vision A/S’ bestyrelse har stillet forslag om at dele hver af selskabets aktier med en nominel
værdi på DKK 10 i 10 aktier med en nominel værdi på hver DKK 1.
Det foreslåede aktiesplit påtænkes gennemført på selskabets ekstraordinære generalforsamling
den 18. februar 2016.
Selskabets nuværende aktiekapital på nominelt DKK 108.692.270 er fordelt på 10.869.227 aktier á
nominelt DKK 10. Efter aktiesplittet vil aktiekapitalen være uændret, men fordelt på 108.692.270
aktier á nominelt DKK 1.
Før gennemførelsen af det påtænkte aktiesplit er kurs pari DKK 10 pr. aktie og indre værdi pr.
aktie er DKK 9,31 uden aktivering af Selskabets skatteaktiv. Skatteaktivet svarer til ca. kr. 2,00 i
indre værdi pr. aktie. Efter gennemførelsen af aktiesplittet er kurs pari DKK 1 pr. aktie og indre
værdi pr. aktie er 0,931 uden aktivering af Selskabets skatteaktiv.
Bestyrelsens fuldstændige forslag til aktiesplittet fremgår af en indkaldelse til ekstraordinær
generalforsamling offentliggjort den 27. januar 2016.
Nedenfor ses den forventede tidsplan for aktiesplittets gennemførelse, forudsat det vedtages på
generalforsamlingen:
18. februar 2016

Vedtægtsændring registreres hor Erhvervsstyrelsen

23. februar 2016

Sidste noteringsdag for aktier med ISIN DK0060278737 (stykstørrelse
DKK 10)

24. februar 2016

Første noteringsdag for aktier med ISIN DK0060700359 (stykstørrelse
DKK 1)

25. februar 2016

Sidste afviklingsdag for aktier med ISIN DK0060278737 (stykstørrelse
DKK 10)
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25. februar 2016

Aktiebeholdninger omlægges fra gammel fondskode til ny fondskode

26. februar 2016

Første afviklingsdag for aktier med ISIN DK0060700359 (stykstørrelse
DKK 1)

Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til administrerende direktør
Henning Borg på telefon +45 43 33 07 05, mobil nr. +45 40 75 44 34 eller pr e-mail
hb@bluevision.dk.
Med venlig hilsen
Blue Vision A/S
Bestyrelsen	
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