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Delvis gennemførelse af overdragelsesaftale mellem Kiwi Deposit Holdings A/S under konkurs og
ALMC, hf på den ene side og Baltic investment Group ApS på den anden side

Den 10. april 2014 meddelte Blue Vision A/S (”Selskabet”) at Kiwi Deposit Holdings A/S under
konkurs (”KIWI”) og ALMC, hf (”ALMC”) (KIWI og ALMC samlet ”Aktionærerne”) havde
indgået en betinget overdragelsesaftale med Baltic Investment Group ApS (”Køber”) vedrørende et
salg af 100 % af Aktionærernes kapitalandele i Selskabet til Køber. Aftalen indebar endvidere, at
Køber skulle overtage de lånefaciliteter på i alt DKK 108.158.380 (”Lånefaciliteterne”), som
ALMC, Kiwi Deposit Building Society in dissolution og Ejby Industrivej, Glostrup ApS’ havde
ydet til Selskabet.
Aftalen var betinget af, at Køber fik mulighed for at gennemføre en bekræftende due diligence af en
række konkrete forhold vedrørende Selskabet og Lånefaciliteterne.
Aktionærerne har dags dato meddelt Selskabet, at overdragelsesaftalen er delvist gennemført, idet Køber
har erhvervet Lånefaciliteterne samt ALMC’s aktier i Selskabet..
Køber har ikke erhvervet KIWI’s aktier i Selskabet, da det eksisterende pant i KIWI’s aktier ikke er

blevet frigivet (”Pantet”).
Køber ejer efter transaktionen 16,78 % af kapitalandelene i Selskabet. Derudover har Køber en ret til at
købe KIWI’s aktier i Selskabet på nærmere aftalte vilkår, der dog beror på panthavers handlinger.
Når optionen gennemføres, vil Køber eje 61,69 % af kapitalandelene i Selskabet. Køber har dog oplyst
Selskabets bestyrelse om, at Køber har søgt om dispensation fra pligten til at fremsætte et pligtmæssigt
overtagelsestilbud, samt at Køber dags dato har modtaget en positiv forhåndstilkendegivelse om
dispensation fra Finanstilsynet.
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