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BLUE VISION A/S – SELSKABSMEDDELSE
Delårsrapportering 1. kvartal 2014
Bestyrelsen for Blue Vision A/S har 9. maj 2014 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden
1. januar – 31. marts 2014.
Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor.

Resume
Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar – 31. marts 2014 et resultat efter skat på
-3.306 tkr. (1. januar - 31. marts 2013: -4.303 tkr.). Koncernens egenkapital pr. 31. marts 2014
udgjorde -108.746 tkr. (31. marts 2013: 32.084 tkr.).
Resultatet følger de stillede forventninger til perioden med et resultat af fortsættende aktiviteter på
-3.578 tkr. (1. januar – 31. marts 2013: -4.017 tkr.). Resultat for perioden er væsentligt påvirket af
Blue Vision A/S’s finansieringsomkostninger, som for perioden udgjorde netto -3.179 tkr. Ophørte
aktiviteter viste et resultat for perioden 1. januar - 31. marts 2014 på 272 tkr. (1. januar – 31. marts
2013: -286 tkr.)
Blue Vision koncernen har ikke foretaget investeringer i ejendomsprojekter i 2014.
Hovedpunkter (1. kvartal 2014)
Provenuet fra salget af de resterende lejligheder i Roret Snekkersten ApS blev endelig afregnet i
februar 2014. Provenuet er efterfølgende anvendt til nedbringelse af gæld til kreditinstitutter fra
150.275 tkr. til 136.000 tkr.
Bestyrelsen fortsatte i delårsperioden de igangværende drøftelser med toneangivende aktionærer i
selskabet med henblik på at nå til enighed om en model for reetablering af koncernens egenkapital.
Disse drøftelse er efter periodens udløb resulteret i, at ALMC hf. har solgt sine kapitalandele til Baltic
Investment Group ApS. Herudover har Baltic Investment Group ApS erhvervet en ret til at købe
kapitalandele fra Kiwi Deposit Holdings A/S under konkurs.
Begivenheder efter delårsperiodens udløb
Den 4. april 2014 har Blue Vision A/S indgået aftale om salg af kapitalandelene i dattervirksomheden
Seaside Holding A/S til ALMC hf. Vederlaget for salget udgør 63.786 tkr., hvilket svarer til aktiernes
bogførte værdi. ALMC hf. har erlagt købesummen ved at modregne beløbet i Blue Vision A/S’ gæld
til ALMC hf. krone for krone. Som led i aftalen har Blue Vision A/S overdraget en række
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koncerninterne fordringer på de overdragne selskaber til et datterselskab af ALMC hf. for 3.856 tkr.
svarende til markedsværdien for disse.

Den 2. maj 2014 erhvervede Baltic Investment Group ApS 16,78% af kapitalandelene i Blue Vision
A/S fra ALMC hf. Herefter ejer ALMC hf. ikke længere kapitalandele i Blue Vision A/S. Derudover
har Baltic Investment Group ApS erhvervet en ret til at købe Kiwi Deposit Holdings A/S’
kapitalandele i Blue Vision A/S på nærmere aftalte vilkår, der dog beror på panthavers handlinger. Når
optionen gennemføres, vil Baltic Investment Group ApS eje 61,69% af kapitalandelene i Blue Vision
A/S.
Baltic Investment Group ApS har oplyst Blue Visions A/S’ bestyrelse om, at Baltic Investment Group
ApS har søgt om dispensation fra pligten til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud, samt at
der den 2. maj 2014 er modtaget en positiv forhåndstilkendegivelse om dispensation fra Finanstilsynet.
Forventninger til 2014
Den fremtidige strategi for Blue Vision A/S forventes fortsat at fokusere på investering i og drift af
fast ejendom. Resultatforventningerne for 2014 afhænger af omfanget af de aktiviteter der bliver tilført
selskabet. Med det nuværende aktivitetsniveau forventes et resultat af primær drift i niveauet 0 tkr.
Likviditet, fortsat drift og kapitalgrundlag
Blue Vision A/S er efter frasalg af Seaside Holding A/S uden driftsaktivitet. Baltic Investment Group
ApS har til hensigt at understøtte selskabet med fornøden likviditet frem til selskabet har erhvervet ny
driftsaktivitet. Egenkapitalen forventes reetableret ved tilførsel af kapital samt gennem driftsaktivitet.
Hellerup den 9. maj 2014.
Blue Vision A/S

Claus Abildstrøm
Bestyrelsesformand

Morten Jensen
Adm. direktør

Kontaktperson – Investor Relations
På Blue Vision A/S' hjemmeside www.blue-vision.dk findes yderligere informationer og samtlige
offentliggjorte meddelelser.
Forespørgsler vedrørende relationer til investorer og aktiemarkedet kan desuden rettes til:
Morten Jensen
Telefon: +45 51 68 78 88
E-mail: info@blue-vision.dk
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