Dato: 27. juni 2017
Årets m eddelelse nr.: 8

BLUE VISO N A/S status forhandlinger om helt eller delvist salg af aktiver i
Portinho S.A.
I forlængelse af Blue Vision A/S’ selskabsmeddelelser nr. 2 af den 9. marts 2017 og senest nr. 6 af
den 1. juni 2017 skal meddeles, at Selskabet, udover de igangværende forhandlinger baseret på
den i ovenstående selskabsmeddelelser beskrevne Hensigtserklæring, har modtaget et indikativ
ikke-bindende tilbud (”Tilbud”) fra anden ny potentiel interessent.
Det

nye

Tilbud

vedrører

udelukkende

hoteldelen

af

projektet

samt

udlejnings-

og

serviceadministration af de påtænkte ferielejligheder.
I medfør af at det nye Tilbud ligeledes eventuelt også ville kunne indgå som et delelement i de
igangværende forhandlinger, jf. Hensigtserklæringen, eller i en anden konstellation ville kunne
resultere i et større endeligt provenu til Blue Vision A/S og dermed vores aktionærer, har
Ledelsen valgt at afdække yderligere herom. Eftersom der udelukkende at tale om et indikativt
Tilbud, og idet, der endnu ikke er indledt egentlige realitetsforhandlinger samt af hensyn til Blue
Vision A/S’ forhandlingsposition, afstår Selskabet på nuværende tidspunkt fra at give flere
oplysninger.
Nærværende meddelelse giver for nuværende ikke belæg for at justere Blue Vision A/S’
resultatforventninger for 2017.
Det understreges for god ordens skyld, at nærværende meddelelse udelukkende er et udtryk for
forventninger og hensigter, og dermed også, at der er risiko for, at hverken den i de førnævnte
selskabsmeddelelser omtalte Hensigtserklæring eller det nye Tilbud ( helt eller delvist)
materialiserer sig i form af en endelig overdragelsesaftale.
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Kontakt
Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til administrerende direktør
Henning Borg på telefon +45 40 75 44 34 eller pr. e-mail: hb@bluevision.dk.
Blue Vision A/S
Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
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