Dato: 24. august 2017
Selskabsmeddelelse nr.: 12

Delårsrapportering 1. halvår 2018
Blue Vision koncernen realiserede i perioden 1. januar – 30. juni 2018 et resultat efter skat på
408 tkr. (1. januar – 30. juni 2017: -187 tkr.). Koncernens egenkapital pr. 30. juni 2018 udgjorde
103.887 tkr. (30. juni 2017: 96.698 tkr.). Resultatet følger de stillede forventninger til perioden.
Hovedpunkter (1. halvår 2018)
Blue Vision A/S's eneste aktivitet består af et ejerskab af 79,3 % af selskabet Portinho S.A.
Portinho S.A.’s aktivitet er at eje og udvikle et grundstykke på 31.123 m2 på ferieøen Madeira i
Portugal. Projektet er opdelt i henholdsvis en hoteldel og en ejerlejlighedsdel.
Selskabet har i 1. halvår 2018 primært fokuseret på hoteldelen, således at dette opfylder de
ønsker og krav, der er stipuleret i den med Altis Hotels allerede indgåede lejeaftale.
Ligeledes har selskabet været aktiv i processen med at afslutte salget af hoteldelen, inklusive
den med Altis Hotels indgåede lejeaftale. Det er fortsat selskabets forventning, at transaktionen
vedrørende hoteldelen bliver gennemført med den af selskabet, i tidligere selskabsmeddelelse,
omtalte internationale investeringsfond, med hvem selskabet også har en hensigtserklæring.
Denne proces har taget væsentligt længere end ledelsen først antog, og det er fortsat
uafklaret, hvornår processen er endelig gennemført.
For så vidt angår ejerlejlighedsdelen forventer Portinho S.A. at påbegynde markedsføring og
projektsalg af disse i 4. kvartal 2018.
Det er stadig ledelsens mål, at i det omfang det er muligt, at afhænde aktierne/aktiverne i
Portinho S.A. på et tidspunkt, hvor det findes mest opportunt i forhold til, at Blue Vision A/S ikke
ønsker at påtage sig en egentlig udviklerrolle.
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Begivenheder efter delårsperiodens udløb
Der er ikke indtruffet begivenheder efter delårsperiodens udløb.
Kontakt
Adm. direktør Henning Borg på telefon +45 4075 4434 eller pr. e-mail: hb@bluevision.dk.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Blue Vision A/S
Telefon: +45 4075 4434





Rosenvængets Hovedvej 14,2

Mail: info@bluevision.dk





DK-2100 København

www.blue-vision.dk



CVR-nr: 26 79 14 13

