Dato:

15. marts 2011

Årets meddelelse nr.: 4.
BLUE VISION A/S – SELSKABSMEDDELELSE
Korrektion og registrering af kapitalforhøjelse
Selskabets tidligere fremsendte selskabsmeddelelse nr. 3 af 14. marts 2011 skal
hermed korrigeres, idet bestyrelsen den 14. marts 2011 besluttede at forhøje selskabskapitalen i Blue Vision A/S med nominelt DKK 30.783.500 fordelt på 307.835
aktier á DKK 100 DKK og ikke med nominelt DKK 30.871.000 fordelt på 308.711
aktier á DKK 100, som følge af konverteringen af de konvertible gældsbreve, således
som det fremgår af selskabsmeddelelsen.
Korrektionen omhandler beregningen af antallet af aktier i forhold til konverteringskursen på 159,94. Selskabets vedtægters punkt 4.4 nr. 7 er korrigeret som kensekvens heraf. Det påpeges for god ordens skyld, at vedtægtsændringen kan indeholdes i generalforsamlingens bemyndigelse af 14. december 2010 til bestyrelsen til
udstedelse af konvertible gældsbreve, der højest giver ret til at konvertere til nominelt DKK 39.701.600, og at korrektionen er godkendt af ejerne af de konvertible
gældsbreve, ALMC hf. og Kiwi Deposit Holdings A/S.
Kapitalforhøjelsen på nominelt DKK 30.783.500 er dags dato registeret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
De nye aktier vil snarest blive ansøgt optaget til handel på NASDAQ OMX Copenhagen.
Inden

kapitalforhøjelsen havde

Blue

Vision A/S en selskabskapital

på DKK

45.000.000 fordelt på 450.000 aktier á DKK 100. Efter kapitalforhøjelsen har Blue
Vision A/S en selskabskapital på DKK 75.783.500 fordelt på 757.835 aktier á DKK
100.
Selskabets nye vedtægter offentliggøres i forlængelse heraf.
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Alle henvendelser vedrørende ovenstående bedes venligst rettet til Vilhelm Boas på
telefon +45 28 30 52 14 eller per e-mail til vb@blue-vision.dk.
For generel information henvises endvidere til www.blue-vision.dk.

Med venlig hilsen
Blue Vision A/S
Jørgen Glistrup,
Bestyrelsesformand

Blue Vision A/S
c/o Danders & More I/S
Lautrupsgade 7
2100 København Ø
Danmark
Telefon:

+45 28 30 52 14

Telefax:

+45 32 54 88 00

Hjemmeside:

www.blue-vision.dk

E-mail:

info@blue-vision.dk
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