Dato: 29. august 2017
Selskabsmeddelelse nr.: 18

BLUE VISION A/S udsteder nye B-aktier i rettet emission
Blue Vision A/S har dags dato besluttet at udstede 10.400.000 nye B-aktier til Selskabets hovedaktionær
Portinho ApS.
Under henvisning til selskabsmeddelelser nr. 15 og 16, hvor det oplyses, at Blue Vision A/S planlægger en
rettet emission med et nettoprovenu på mellem DKK 8 og 10 mio., kan det oplyses, at den rettede
emission dags dato er besluttet gennemført ved udstedelse af i alt 10.400.000 nye B-aktier.
Samtlige nye B-aktier tegnes af Selskabets hovedaktionær, Portinho ApS, hvoraf 8.250.000 aktier tegnes
ved en kontant kapitalforhøjelse til kurs 1,00, hvorfor Blue Vision A/S modtager et kontant provenu på
DKK 8.250.000, og de resterende 2.150.000 aktier tegnes gennem konvertering af gæld til kurs 1,00.
Portinho ApS har i forbindelse med gennemførelsen af kapitalforhøjelsen samtidig afhændet en
eksisterende post A-aktier til en række investorer.
De nye B-aktier har samme rettigheder som de eksisterende aktier, herunder stemmerettigheder og ret til
udbytte bortset fra, at de ikke er noterede.
De eksisterende aktier i Blue Vision A/S vil herefter blive noteret som A-aktier.
Da den nominelle værdi af Blue Vision A/S’ aktier er DKK 1,00 pr. aktie vil nytegning af aktier alene kunne
ske til DKK 1,00 pr. aktie. Dette er baggrunden for, at tegningskursen er over den noterede markedskurs.
Blue Vision A/S har valgt at udstede B-aktier i forbindelse med emissionen, da emissionen herved kan
gennemføres hurtigt og til færre omkostninger til gavn for selskabet, hvilket er baggrunden for, at
Portinho ApS har valgt at støtte op om denne proces.
Samtidig styrker emissionen værdien af Blue Vision A/S, da B-aktierne tegnes til kurs 1,00, hvilket er over
indre værdi pr. aktie og samtidigt over den noterede kurs på selskabets A-aktier.
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Anvendelse af provenu
Provenuet fra kapitalforhøjelsen skal anvendes til at tilbagebetale samtlige lån i Selskabet og finansiere
den løbende drift de kommende 12-18 måneder.
Kapitalforhøjelsen
Kapitalforhøjelsen er gennemført uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer i henhold til
bemyndigelsen i punkt 4.1.C i Blue Vision A/S’ vedtægter.
Opfølgning på tidligere meddelelser
I selskabets meddelelse nr. 15 af mandag den 21. august 2017 opgøres indre værdi ved forskellige
scenarier. Disse vil efter kapitaludvidelse og udstedelse af 10.400.000 nye aktier, skulle korrigeres, som
følger:
Bogført indre værdi pr. aktie: DKK 0,90
Estimeret indre værdi pr. aktie af eksisterende forædling: DKK 1,03
Estimeret indre værdi pr. aktie ved fuld udvikling: DKK 1,71
Ikke indregnet værdi pr. aktie, af akkumuleret ikke aktiveret skatteaktiv: DKK 0,19
Kontakt
For yderligere information kontakt:
Adm. direktør Henning Borg på telefon +45 4075 4434 eller pr. e-mail: hb@bluevision.dk .
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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