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Året 2018 i hovedtræk
Bestyrelsen for Blue Vision A/S har dags dato behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for
2018, som i hovedtræk kan sammenfattes, som følger:
•

Selskabets resultat udgør -7,3 mio.kr . kr. mod 0,2 mio. kr. i 2017. Resultatet for 2018 er
påvirket af afhændelse af selskabets interesser i Portinho S.A.

•

Selskabets egenkapital udviser pr. 31.december 2018 en positiv egenkapital på 77,5
mio.kr. mod en positiv egenkapital pr. 31.december 2017 på 85,1 mio.kr.

•

Den indre værdi pr. aktie ved regnskabsafslutningen 2017 var opgjort til DKK 0,65

•

Den senest handlede kurs (torsdag den 28. marts 2019) svarer til en kurs/indre værdi på
0,70

•

Soliditetsgraden i 2018 udgør 96,0%.

•

Blue Vision A/S har et ikke-aktiveret skatteaktiv pr. 31. december 2018 på 21,9 mio.kr.

Resumé

Blue Vision A/S har i 2018 primært fokuseret på at skabe en værdiforædling af, og derved et
grundlag for salg af selskabets ejerandele i ejendomsprojektet, Portinho på Madeira, Portugal.
Selskabet formåede ultimo 2018, og i overensstemmelse med selskabets udmeldte strategi og
forudgående indsatser, at gennemføre et salg af selskabets aktiver bestående af kapitalandele
og tilgodehavender i Portinho S.A.
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Ledelsen betegner resultatet som tilfredsstillende, især henset til, at det nu, efter lang tids
indsatser og fokus, er lykkedes at afhænde Blue Vision A/S’ investering i Portinho S.A.
Blue Vision A/S’ eneste aktiv består således af et tilgodehavende fra salget af Portinho S.A.
Selskabets strategi
Selskabets strategi er at forvalte tilgodehavendet fra salg af det ovenfor anførte.
I fortsættelse heraf er det forsat bestyrelsens intention, at der skal ske en hel eller delvis
udlodning af nettoprovenuet fra salget af Portinho S.A og at en sådan udlodning planlægges at
ske i form af et tilbagekøbsprogram af egne aktier ad én eller flere omgange.
Forventninger til 2019
Udover forvaltning af føromtalte tilgodehavende forventer Blue Vision A/S i 2019 at udarbejde
og implementere en ny forretningsstrategi.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse samt årsregnskabet for 2018 kan rettes til
selskabets administrerende direktør Henning Borg på telefon +45 4075 4434 eller på mail
hb@bluevision.dk
Med venlig hilsen
Blue Vision A/S
Bestyrelsen
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