Dato: 14. juli 2017
Årets m eddelelse nr.: 10

BLUE VISO N A/S giver status vedrørende helt eller delvist salg af aktiver i
Portinho S.A.
Denne meddelelse sker i forlængelse af selskabsmeddelelser omkring forhandlinger vedrørende
et helt eller delvist salg af aktiver i Portinho S.A. senest nr. 9 af den 30. juni 2017, hvor Blue
Vision A/S informerede om, at der udover igangværende forhandlinger med potentiel investor,
med hvem der er indgået en Hensigtserklæring, sideløbende havde valgt at afdække yderligere i
forhold til et modtaget indikativ ikke-bindende tilbud (”Tilbud”).
Blue Vision A/S’ datterselskab Portinho S.A. har i denne forbindelse i dag modtaget udkast til et
Memoradum

of

Understanding

fra

en

større

velrenommeret

portugisisk

hotelkæde

(”Hotelkæde”), der blandt andet ønsker at indgå en 15-årige garanteret lejekontrakt for så vidt
angår hoteldelen. Sideløbende føres der forhandlinger med en international investeringsfund,
med henblik på frasalg af hoteldelen inklusive den føromtalte garanterede lejekontrakt.
Blue Vision A/S har besluttet at forfølge såvel ovenstående transaktionsmulighed samt fortsætte
forhandlingerne med den investor med hvem, der tidligere er indgået en hensigtserklæring.
Endelig beslutning om hvilket scenarium, der er det bedst opnåelige og under hensynstagen til
alle aspekter såsom likviditet, afregningsflow, provenu mv. vil blive oplyst i nærmeste mulige
fremtid.
Blue Vision A/S tager forbehold for, at der skal ske en opjusteringer af forventningerne til årets
resultat i fald, at transaktionen, der omfatter såvel Hotelkæden og investeringsfonden,
materialiserer sig i en endelig aftale.
Det understreges, at ovenstående udelukkende er et udtryk for en beskrivelse af forventninger,
hensigter og muligheder for så vidt angår et helt eller delvist frasalg af Blue Vision A/S aktiver i
Portinho S.A. og dermed også, at der er en foreliggende risiko for, at ingen af de to ovenstående
beskrevne transaktionsscenarier 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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