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Delårsrapportering 1. halvår 2016
Bestyrelsen for Blue Vision A/S har den 25. august 2016 behandlet og godkendt delårsrapporten
for perioden 1. januar – 30. juni 2016. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af
selskabets revisor.
Resume
Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar – 30. juni 2016 et resultat efter skat på -581
tkr. (1. januar – 30. juni 2015: -842 tkr.). Koncernens egenkapital pr. 30. juni 2016 udgjorde 98.951
tkr. (30. juni 2015: 102.014 tkr.). Resultatet følger de stillede forventninger til perioden.
Hovedpunkter (1. halvår 2016)
Koncernen indgik ultimo januar 2016 en aftale med en finansiel rådgiver omkring fremskaffelse af
kapital op til 60 mio. kr. Fremskaffelse af kapitalen er en del af koncernens opkøbsstrategi.
Kapitalrejsning er endnu ikke gennemført. Gennem resten af 2016 vil selskabet fortsat afsøge
mulighederne for at få eksterne investorer interesseret i det Russiske ejendomsmarked. Selskabet
opfatter Rusland og i særdeleshed Moskva som et attraktivt investeringsmarked.
Selskabet afholdte ekstraordinær generalforsamling den 18. februar 2016, hvor det blev vedtaget
at gennemføre et aktiesplit, hvor aktiestørrelsen blev reduceret fra 10 kr. til 1 kr. På samme
ekstraordinære generalforsamling blev Niels Troen valgt til bestyrelsen og tiltrådte samme dag
som formand for bestyrelsen i Blue Vision A/S.
I slutningen af februar 2016 indgik Blue Vision A/S en market maker aftale med Københavns
Andelskasse, der herefter fungerer som prisstiller for Blue Vision A/S’s aktier på Nasdaq
Copenhagen A/S. Aftalen er indgået for at sikre, at der stilles den nødvendige likviditet i aktien.
I marts 2016 er der opnået tilsagn vedrørende forlængelse af kortfristede gældsforpligtelse på 5
mio. kr. således, at denne først forfalder den 1. juli 2017, mod tidligere 1. juli 2016.
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Ligeledes indgik koncernen medio marts 2016 en betinget lejeaftale omkring udleje af et større
stykke landsbrugsjord til en større dansk landbrugskoncern. Den betingede lejeaftale er betinget
af erhvervelsen af 4-5.000 hektar landbrugsjord i Krasnodar regionen i Rusland og forventes at
træde i kraft i 3. kvartal 2016.

Selskabet finder det ikke længere som værende i tråd med dets fremtidige fokus at bibeholde
Ejendomsprojektet Portinho som en del af selskabets langsigtede investeringsportefølje.
Selskabet forhandler med potentielle købere. Selskabet har således ingen planer om at udvikle
projektet selv, men som led i salgsmodningen påbegyndes byggeriet i et begrænset omfang i
september 2016 med reference også til byggetilladelsens udløb, jf. årsrapport 2015.
Blue Vision A/S har tidligere meddelt en langsigtet investeringsstrategi for det russiske
ejendomsmarked. Strategien er uændret, men henset til det faktum at tager længere tid at få
tilvejebragt investeringskapitalen vil andre, mere kortsigtede danske ejendomsinvesteringer blive
overvejet.
Begivenheder efter delårsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet begivenheder efter delårsperiodens udløb udover, at selskabet har iværksat
et opkøbsprogram af egne aktier med erhvervelse af op til 2 % af selskabets aktier.
Blue Vision A/S arbejder fortsat fokuseret på at gennemføre den fastlagte investerings- og
opkøbsstrategi, herunder de tidligere meddelte forhandlinger om erhvervelse af en betydelig
kapitalandel i et selskab, der ejer en større kontorejendom beliggende i Moskva.
Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til undertegnede på telefon +45
43 33 07 05 eller per e-mail info@bluevision.dk.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S

På bestyrelsens vegne
Bestyrelsesformand Niels Troen
Blue Vision A/S
Telefon: +45 4333 0705
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