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Året 2014 i hovedtræk
Bestyrelsen for Blue Vision A/S har dags dato behandlet selskabets årsrapport for 2014. De væsentligste
begivenheder i Blue Vision A/S kan i hovedtræk sammenfattes, som følger:
Blue Vision A/S var i begyndelsen af 2014 nødlidende, og af årsregnskabet for 2013 fremgik, at Selskabet
havde et resultat for året på -142 mio.kr. (negativ) og en egenkapital på -105 mio.kr. (negativ). Herudover
var der i revisionspåtegningen taget forbehold for selskabets fortsatte drift. Ligeledes blev Blue Vision A/S
i marts 2013 overført til Nasdaq Copenhagen A/S’ observationsliste.
I forbindelse med Baltic Investment Group ApS’ overtagelse af aktiemajoriteten i selskabet den 30. april
2014, blev der indsat en ny ledelse. Den nye ledelse har i 2014 haft fokus på at få vendt selskabets
udvikling og tilført ny aktivitet, med henblik på at skabe stabilitet samt et fundament, der vil kunne
generere fremtidigt afkast til aktionærerne.
Selskabet frasolgte i april 2014 sine sidste driftsaktiviteter i form af dattervirksomheden Seaside Holding
A/S. I slutningen af 2014 erhverver Blue Vision A/S den bestemmende indflydelse i Portinho S.A,
Madeira, Portugal og øger sin ejerandel til 79,3% ved en gældskonvertering i januar 2015. Portinho S.A.’s
aktivitet er at eje og udvikle et grundstykke på 31.123 m2 på Madeira i Portugal til opførelse af i alt 66.250
m2 byggeri fordelt på et 5-stjernet hotel med 159 værelser samt 148 lejligheder til salg.
Som det fremgår af Blue Vision A/S’ årsrapport for 2014, har Blue Vision A/S’ initiativer i 2014 blandt
andet medført, at:
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•

Koncernens resultat for 2014 er forbedret med 135,9 mio.kr., idet årets resultat for 2014 udgør -5,9
mio.kr, mod -142 mio.kr. i 2014. Resultatet for 2014 er påvirket af administrationsomkostninger og
finansieringsomkostninger samt omkostninger, der relaterer sig til Selskabets erhvervelse af
aktivitet.

•

Koncernens egenkapital i 2014 er øget med 203 mio.kr., idet egenkapitalen pr. 31. december 2014
udgør 98,0 mio.kr svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 9,01, mod -105,4 mio.kr. (negativ)
for 2013, svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK -139,13 (negativ).

•

Soliditetsgraden i 2014 udgør 79,01%, mod en soliditetsgrad på -41,97 (negativ) i 2013.

•

Blue Vision A/S har et ikke-aktiveret skatteaktiv pr. 31. december 2014 på DKK 37 millioner.
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Blue Vision A/S betragter de initiativer taget i 2014 som meget tilfredsstillende i forhold til, at selskabets
finansielle situation er blevet væsentlig styrket.
Blue Vision A/S vil i 2015 fokusere på udvikling af grundstykket på Madeira, samt på at tilføre yderligere
værdiskabende investeringer til gavn for Blue Vision A/S aktionærer.
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabets bestyrelsesmedlem Thomas
Borg på telefon +45 4333 0705.
Med venlig hilsen
Blue Vision A/S
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