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Delårsrapportering 1. halvår 2015
Bestyrelsen for Blue Vision A/S har den 14. juli 2015 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden
1. januar – 30. juni 2014. Delårsregnskabet er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor.
Resume
Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar – 30. juni 2015 et resultat af fortsættende aktiviteter
efter skat på -842 tkr. (1. januar – 30. juni 2014: -4.866 tkr.). Koncernens egenkapital pr. 30. juni 2015
udgjorde 102.014 tkr. (30. juni 2014: -73.107 tkr.). Resultatet følger de stillede forventninger til perioden.
Blue Vision koncernen har ikke foretaget investeringer i nye ejendomsprojekter i 2015. Byggeprojektet i
Portinho S.A. er endnu ikke påbegyndt. Sideløbende med forhandlinger om finansiering af byggeriet
sonderes mulighederne for afhændelse af projektet med udgangspunkt i den positive markedsudvikling.
Hovedpunkter (1. halvår 2015)
• Blue Vision A/S har den 23. januar 2015 tegnet yderligere nominelt EUR 2.800.000 aktier i Portinho
S.A., hvorved Blue Vision A/S ejerandel i selskabet nu udgør 79,3% mod tidligere 30,0%.
• Blue Vision A/S offentliggjorde den 27. marts 2015 et prospekt i forbindelse med optagelsen til handel
og officiel notering på NASDAQ Copenhagen A/S af 10.111.392 stk. allerede udstedte aktier á nominelt
10.
• Den 30. juni 2015 er der indgået kreditaftale med et finansieringsinstitut, som har stillet driftskredit til
rådighed, således at selskabet har tilstrækkelige likviditetsreserver til dækning af selskabets fortsatte
drift uden tilførsel af yderligere aktivitet.
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Begivenheder efter delårsperiodens udløb.
Der er ikke indtruffet begivenheder efter delårsperiodens udløb.

Hellerup, den 15. juli 2015
Blue Vision A/S

Leif Erlandsen
Bestyrelsesformand

Staffan Mattson
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:

Peer Thomas Borg
Telefon: +45 4333 0705
E-mail: info@bluevision.dk
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