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Alternativ 1 — Fortsatt eierskap

Det har vært en rekke positive forhold det siste året som
påvirker fremtidig inntjening og verdien av Fjord 1

Bedre
forretningskultur i

Fjord 1

Vunnet anbud og
merkjøp i
kontrakter

Flakk - Rørvik
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Hendelse

• Det er gjort flere grep for å:
• forbedre forretningskulturen i selskapet
• effektivisere driften
• øke lønnsomheten
• harmonisere lønnsnivå

• Selskapet har også økt kompetansen i forhold til kommersiell
drift.

• Bjørne- og Boknafjorden

• Indre Sogn er forlenget med 3 år fra 2016 + opsjon på
ytterligere 2 år

• Merkjøp i Møre og Romsdal på Molde-Vestnes og Halsa-
Kanestrøm.

• Det er inngått forlik med oppdragsgiver på Flakk-Rørvik, men
vi har foreløpig ikke fått tilbakemelding fra selskapet om de
økonomiske konsekvensene

Konfidensielt
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Alternativ 1 — Fortsatt eierskap

Fjord 1 har sikret aktivitet frem til og med 2018, men da er videre
omsetningsnivå avhengig av at selskapet gjenvinner/vinner anbud 

Totalt sikret omsetning — konraktsperiode og opsjonsperiode

Ved gjenvinning av dagens kontrakter*

Opsjonsperiode

• Eksisterende kontrakter

Mulig oppside ved å vinne samband på
anbud som I dag opereres av konkurrenter

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

• basert på gjeldende kontrakter +
en mulig ordrerserve på ca dersom oppdragsgiver benytter
opsjonsperiode på de kontraktene som har det.

* Dagens kontrakter er justert med inflasjon  , selv om de siste anbudene viser betydelig høyere prisøkning
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Alternativ 1 — Fortsatt eierskap

Viktige faktorer for fremtidig verdiutvikling

Anbud
Bjørne- og

Boknafjorden

Marked
generelt /

Konkurranse
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Muligheter / Fordeler

• Tilpasset flåte

• Forventninger om fremtidig
fergefri E39

• Økte priser ved anbud

• Vekst gjennom anbud og
internasjonal ekspansjon

Trusler / Ulemper

• Krav til Fartøy

• Tiltak for å øke konkurranse

• Strukturelle endringer der
Fjord 1 ikke deltar

• Mindre totalmarked

• Teknologisk utvikling
• Utskiftning av gammel ferjeflåte
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Alternativ I — Fortsatt eierskap

SFJ bør som aktive eiere definere formål med eierskapet
og sette strategiske retning

Formål med
eierskapet

Strategi
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• Hvorfor SFJ skal eie Fjord1 og hva ønsker man å oppnå?
• God finansiell avkastning, sikre arbeidsplasser og hovedkontor i

Florø, bevare kompetanse i fylket, god finansiell avkastning etc.
• SFJ sitt formål med eierskapet må reflekteres i selskapets strategi
• Avklaring av rollekonflikt som bestiller av transporttjenester og

samtidig majoritetseier i en leverandør

• Hvilke tjenestespekter skal man ha
• Vokse nasjonalt og/eller internasjonalt
• Opprettholdelse av aktivitetsnivå (ingen nye samband)
• Være med på strukturelle løsninger
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Alternativ 1 — Fortsatt eierskap

SFJ må stille krav til selskapet og organisere eierskapet
slik at verdiene blir forvaltet på en god måte

Krav til
avkastning

Aktivt eierskap
gjennom
eierskaps-
avdeling
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• Eier må sette tydelig krav til avkastning fra Fjord1
• Avkastning må relateres til to forhold; indirekte avkastning reflektert ved de

underliggende aktivas verdistigning og direkte avkastning i form av utbytte.
• Når det gjelder den indirekte avkastningen, er vår anbefaling at SFJ stiller

konkrete krav til avkastningen basert på den markedsmessige konkurranse i
de markeder eier vil at Selskapet skal konkurrere innenfor. Vi ser flere
aktører i bransjen bruker et avkastningskrav på totalkapital (egenkapital +
netto rentebærende gjeld) på 8%.

• Vårt råd er at utbetal ng av utbytte til eierne fortsetter å være resultatbasert

• SFJ bør utføre et aktivt eierskap gjennom selskapets styre og egne
styremedlemmer og være fleksibel diskusjonspartner ovenfor styret.

• SFJ har betydelige verdier i spesielt SFE og Fjord1. I det private næringsliv
ville en slik portefølje bli fulgt opp av et dedikert team på 2-3 personer.

• Vi vil anbefale opprettelse av en egen administrativ avdeling i SFJ som
følger opp disse investeringene og andre eierinteresser.
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Alternativ 2 — Kapitalinnhenting

Vår konklusjon er at alternativ 2 med innhenting av
kapital ikke er et godt og realistisk alternativ

Kapitalbehov

Rabatt ved
kapitalinnhenting

Havilas holdning

Interesse i
markedet
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• Vi kan ikke se at det er behov for ytterligere kapital på kort sikt

• En kapitalinnhenting vil medføre at prisingen av Fjord1 enten vil bli
veldig lav (kapitalinnhenting som gir mindre enn 15%) eller at verdien
på SFJ sin aksjepost vil falle betydelig (kapitalinnhenting som gir over
15% vil redusere SFJ sin eierandel til under 50%).

• Havila er også negative til en kapitalinnhenting. En beslutning om
kapitalinnhenting krever 2/3 flertall og Havila kan derfor nekte for
gjennomføring av en slik prosess

• Vi oppfattet lite interesse i markedet blant aktører som kan bidra med
både kapital og kompetanse

Konfidensielt dht
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Alternativ 3 — Helt eller delvis salg

Et bredt utvalg av potensielle finansielle kjøpere er kontaktet i prosessen

Bakgrunn

Finansielle
kjøpere er
kontaktet

Bud fra
finansielle

12

• Vi har kontaktet et bredt utvalg av finansielle kjøpere i prosessen

• DHT har kjørt en prosess for å teste interessen for Fjordl både hos potensielle finansielle og
industrielle kjøpere, og de finansielle kjøpere som er kontaktet er:

• Selskapet er gjort kjent med hvilke finansielle kjøpere som er kontaktet og ble bedt om å gi
tilbakemelding om de hadde forslag til ytterligere kandidater. De hadde ingen andre forslag.

• Syv potensielle finansielle kjøpere signerte konfidensialitetserklæring og mottok
Informasjonsmemorandum

• Aktør nr. X kom med et indikativt bud på NOK x00 mill for alle aksjene i Fjordl og krevde kjøp
av aksjene til Havila eller at de sa fra seg forkjøpsretten. Budet ble avvist.

• Aktør nr. Y kom med en verdiindikasjon, men ikke konkret bud. De trakk seg imidlertid da den
parallelle fusjonsprosessen ble kjent.

• De andre potensielle finansielle kjøperne var ikke interessert i kjøp av aksjer i Fjordl .
• Etter de innledende runder var det ingen finansielle kjøpere igjen
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Alternativ 3 — Helt eller delvis salg

Torghatten er et av Norges største transportkonsern

T

TORGHATTEN

Omsetning 8200 MNOK

KONSERN

,41
SJØ BUSS FLY ANNET MARITIMT ØVRIG

•

•

•

WF HoldingBasta Fosen

Omsetning 341 MNOK

Sarlandsruta

Omsetning 74 MNOK

Maritime Venture

(51 %)

Torghatten Servicesenter

(100 %)

Secora

(100 %)

Fosen Verkstedservice

(100 %)
FosenNamsos 5)a

Omsetning 466 MNOK

Norgesbuss

Omsetning 1000 MNOK

Wideroe's Flyveseiskap

Omsetning 3300 MNOK
NTS

(24,72 w:)

ITS Bil og Dekksenter

(100 %)

Kystekspressen

(51 %)

Fh'da Billag

(50 %)

North Sea Safety

(50 %)

Berg-Hansen R.B. Tr.heim

(66 %)

orghatten Trafikkselskap

Omsetning 230 MNOK

Norgesbuss Ekspress

(100 %)

5.r-Helgeland Vaktselskap

(100%)

Torghatten Nord

Omsetning 1100 MNOK
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Tranderbilene

Omsetning 625 MNOK

Torghetten Buss

Omsetning 94 MNOK

Konfidensielt

Torghatten

• Et av Norges største
transportselskaper

• Konsernet har totalt 40
datterselskaper

• Konsernet har 4 datter-
selskaper innen «Sjø» (ferge-
og hurtigbåt) der alle
selskaper er ansvarliggjort
gjennom egen lokal ledelse
og med eget hovedkontor.
Selskapene samarbeider på
tvers for å ta ut
stordriftsfordeler og øke
lønnsomhet.
Konsernledelsen sitter i
sentrale styreposisjoner og er
aktive eiere.
Torghatten har levert de
beste marginene i Norge de
siste 10 årene både innenfor
segmentene Sjø og Buss.

• Fjord 1 vil (ved eventuell
utøvelse av opsjon) bli et
likestilt selvstendig selskap
som de 4 øvrige datter-
selskapene innenfor «Sjø».
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Alf- rnativ 3 — Helt eller delvis salg

Et salg til Torghatten vil gi fylkeskommunen NOK minelle kroner i
løpet av en periode på 5 år basert på dagens langtidsprognose og et godt 2019

Ved overtakelse

L

14

Resultatandel/Utbytte Opsjon

1 1

Kjøper 50% av Fl Holding AS for
i Fl Holding AS i 2016

~

Earn-out Fremforhandlet verdi

1

Beløpet utbetales ved overtakelse (closing) av 50%

~
SFJ av resultat etter skatt ,
i Fjord1 for årene 2016-2018. Beløpet utbetales enten som utbytter eller som
tilleggskjøpesum på aksjene (fratrukket utbytter) i 2019

ILSFJ og Torghatten har begge en opsjon (rett) på å selge /
kjøpe siste 50% i Fl Holding for Beløpet
utbetales hvis SFJ eller Torghatten benytter seg av opsjonen

L SFJ får utbetalt NOK
dersom Fjord1 får et resultat før skatt på
minimum NOK hvert av
årene 2018 og 2019 - Beløpet utbetales
i 2020
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Alternativ 3 — Helt eller delvis salg

Forkjøpsrett i Fjord1 — Ikke forkjøpsrett i Fl Holding

Bakgrunn

Vurdering /
budbetingelser
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• Det er forkjøpsrett ved salg av aksjer i Fjord 
• Havila har derfor forkjøpsrett på F1 Holding sine aksjer i Fjord 
• SFJ sitt salg av aksjer i Fl Holding utløser i utgangspunktet ikke forkjøpsrett siden Havila ikke

er aksjonær i Fl Holding
• Egen selvstendig begrunnelse for etablering av F1 Holding
• Når Havila tar opp problematikken rundt forkjøpsrett påberoper de seg omgåelsesbetraktninger

• Vi er av den oppfatning at forkjøpsrett ikke kommer til anvendelse ved transaksjonsmodellen
med Torghatten, men vi kan ikke utelukke det

• Torghatten har lagt inn bud på aksjer i Fl Holding blant annet med følgende forutsetninger:
• Krav om kontroll (i fellesskap med SFJ), men minst mulig kontantutlegg for å oppnå dette
• Krav om deling med SFJ av risikier og muligheter fremover
• Krav om industriell utvikling i samarbeid med SFJ med base for virksomheten i fylke

Konfidensielt dhtJ



Alternativ 3 — Helt eller delvis salg

Vi forventer at Konkurransetilsynet vil godkjenne en transaksjon

Bakgrunn

Prosess

Viktige
moment for

godkjennelse
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• Torghatten har som forutsetning at Konkurransetilsynets godkjenner transaksjonen

• Dersom det inngås en avtale med Torghatten vil Torghatten melde om den kommende
transaksjonen til Konkurransetilsynet.

• Vi forventer full behandling, og da er behandlingstiden inntil 130 virkedager
• Torghatten gjennomfører prosessen for å få konkurransetilsynets godkjennelse, og SFJ bistår

• Det er særlig partenes felles markedsstyrke / andel og at det foreligger etableringshindringer,
som gir risiko for inngrep.

• Torghatten og Fjord1 er de to største aktørene i markedet, men samtidig er det mange forhold
som tilsier en godkjennelse:
• Alle aktører har i utgangspunktet like muligheter ved anbud
• Historien viser at Torghatten og Fjord1 ikke er de nærmeste konkurrentene og de har kun
deltatt ganger samtidig på de siste fergeanbudene. og Fjord 1 har deltatt ganger

• Krav om nytt materiell ved anbud, slik at fordeler eksisterende operatør har faller bort.
• Fremover forventes det større grad av internasjonal konkurranse
• Tilgang på kapital er vesentlig for å vinne anbud,

Konfidensielt dht



Alternativ 3 — Helt eller delvis salg

Konkurransetilsynet har som oppgave å sikre at de
samfunnsøkonomiske hensyn er ivaretatt

Mandat og
kompetanse

Pressemelding fra
Fjord1 ifm mulig

Norled-fusjon viser
samfunnsmessige

gevinster

Konkurranse-
tilsynet
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• Det ligger ikke innenfor vårt mandat å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse
• Analyse av samfunnsøkonomiske konsekvenser krever også et stort arbeid og er utenfor

vårt kompetanseområde

Siktemålet er et selskap som er sterkt nok til å konkurrere effektivt om de største ferjeoppdragene i \orge, i
forventet konkurranse med internasjonale aktører. I tillegg er det ønskelig å kunne møte fremtidige bortfall av
norske ferjesamband med egen satsning internasjonalt. Utnyttelse av teknologiske sprang innen
fremdriftssystemer og nye, miljøvennlige energiløsninger vil kreve betydelig kompetanse og store investeringer.
som et større selskap bedre gil tiltrekke seg.

Det påtenkte selskapet vil bli en solid aktør. både regionalt og nasjonalt Selskapet vil ha nødvendige
forutsetninger for fremtidig satsing internasjonalt. Dette vil være av stor betydning sett opp mot de strategiske og
kommersielle utfordringene ferjenæringen i dag står ovenfor.

• Konkurransetilsynet har som oppgave å ivareta samfunnets interesser ved integrering av
virksomheter

• I dette ligger det også å ivareta at de samfunnsøkonomiske konsekvensene er positive
eller akseptable

• Konkurransetilsynet vil derfor konkludere ved sin gjennomgang om et salg til Torghatten er
tilrådelig ut fra samfunnsøkonomiske konsekvenser
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Alternativ 3 — Helt eller delvis salg

Sikring av arbeidsplasser og hovedkontor i Florø har vært et prioritert
mål i forhandlingene med potensielle kjøpere

Vår tilnærming

Torghattens
holdning

Konklusjon
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• Rasjonale for å opprettholde hovedkontor i Florø er å sikre at arbeidsplasser for
administrasjonen, kompetanse og skatteinntekter forblir i fylket. Mannskap på fartøy vil uansett
forbli lokalt der sambandene er.

• Vi har hatt som målsetning gjennom hele prosessen å sikre hovedkontor og arbeidsplassene i
Florø, men kjøperne har hatt ulik holdning til dette

• Torghatten ønsker, også etter at de eventuelt har kjøpt hele aksjeposten til SFJ, å opprettholde
Fjord1 som et selvstendig selskap med hovedkontor i Florø.

• De har i dag fire datterselskaper innenfor ferge- og hurtigbåttransport med hovedkontor i
henholdsvis Brønnøysund, Tromsø, Trondheim og Horten.

• Ingen andre kjøpere har gått så langt som Torghatten i forhold til å sikre og sannsynliggjøre
fremtidig hovedkontor i Florø

• Torghattens historie og forretningsmodell tilsier også at det vil være unaturlig å ikke opprettholde
hovedkontor i Florø.
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Alternativ 3 — Helt eller delvis salg

Oppsummert er DHT/Wiersholm sin vurdering at et salg av aksjer i Fl Holding til
Torghatten er det eneste som kan anbefales til SFJ dersom det skal realiseres verdier

Verdimessig

Fortsatt
eierskap i en
god periode

Kontroll over
Fjord1

Fjord1 består
med

hovedkontor i
Florø
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• Vi forventer at selskapet vil levere resultater i henhold til langtidsplan, og budet fra Torghatten vil
gi det høyeste vederlaget for hele aksjeposten til SFJ

• Torghatten-modellen gjør at SFJ fortsatt vil være eier av Fjord1 og vil kunne «høste» av de
forventede gode resultatene i 2016 — 2018, samtidig som fremtidig exit er sikret.

• Samtidig har SFJ risikoen for fremtidige resultater fremover

• SFJ er sikret enighet med Torghatten om viktige beslutninger gjennom aksjonæravtale.

• Fortsatt hovedkontor i Florø er sikret gjennom aksjonæravtaler med begge parter, selv om ingen
er bundet etter felles eierperiode.

• Torghatten sier imidlertid at de vil opprettholde Fjord1 som et eget datterselskap med base i Florø
også etter kjøp av resterende aksjer. Dette er i tråd med hvordan de har organisert de andre
sjøselskapene i konsernet.

Konfidensielt dhtH
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Videre prosess

Videre prosess avhenger av om hvilket av alternativene, fortsatt eierskap eller
salg til Torghatten, som får politisk oppslutning

Prosess

Uke 45

Beslutning i FU og fylkesting

Alternativ 1 

Eventuell eierstrategiprosess for å legge premissene for et
fremtidig aktivt eierskap i Fjord1

Alternativ 3

Bekreftende due diligence (black box)

Gjennomføring av transaksjon — tid og endelig utfall avhenger
av løsning og om full behandling kreves av Konkurransetilsynet

Alternativ 1 — Fortsatt eierskap

• Vi anbefaler å igangsette en prosess for å utforme og
forankre eierstrategi og rammer for et fremtidig aktivt
eierskap i Fjord 1.

• Vi vil ikke anbefale å igangsette en ny salgsprosess før
om minimum 3-5 år. Markedet vil ikke ha tillit til denne,
og i en eventuell 3. prosess bør det tas politisk
beslutning om et eventuelt salg i forkant av prosessen.

• Børsnotering er et alternativ , men har flere usikre
moment som generell markedsrisiko, prising, fremtidig
likviditet i aksjen og fortsatt hovedkontor i Florø hvis
SFJ selger seg ned under 33,3%. En eierandel over
33,3% kan imidlertid redusere pris og likviditet i aksjen.

November Desember

Uke 46 lUke 47 lUke 48 'Uke 49 lUke 50

A ~

Uke 51

Alternativ 3 — Salq til Torqhatten

• Videre prosess gitt gjennom avtaleverket der
målsetningen er å gjennomføre et salg av 50% av
aksjene i Fl Holding innen første halvår 2016 (forutsatt
full behandling i Konkurransetilsynet).

• Torghatten vil utføre en bekreftende due diligence for å
verifisere at den informasjonen som er gitt er korrekt.

• Transaksjonen blir meldt til Konkurransetilsynet etter
signering og behandling kan ta inntil 130 virkedager.

• En eventuell konflikt i forhold til forkjøpsretten vil være
mellom Torghatten og Havila — ikke SFJ.
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