Finansiering, skipsbygging og
styreansvar

Agenda
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

12.30 Velkommen ved Wikborg Rein og Næringsforeningen – Ålesundregionen
Innleder Per R. Sævik, Havila: Er bankene fortsatt til stede for å bistå med
tradisjonelle finansielle løsninger, eller må vi finne frem til nye modeller?
Stein Pettersen: Særskilte låne- og finansieringsløsninger fra andre enn
tradisjonelle banker
Pause
Innleder Geir Johan Bakke, Havyard: Utfordringer og muligheter for
skipsbygging i Norge
Øyvind Axe: Skipsbygging – alternativer til refundgarantier?
Pause
Innleder Didrik Munch: Praktisk styrearbeid under ansvar
Per Magne Strandborg: Styreansvar – hvordan unngå ansvarseksponering
Kort oppsummering og takk
16.00 Sosialt samvær med tapas & forfriskninger
Wikborg Rein takker Næringsforeningen – Ålesundregionen og Fiskebåt
Vest for samarbeidet!

Wikborg Rein – 200 advokater verden over
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Per R. Sævik

Lån og garantier fra det offentlige / støtteordninger
Advokat Stein Pettersen
Ålesund 6. september 2018

EKSPORTKREDITT NORGE AS

›

Lov om eksportkreditt Norge AS
›

›

Forskrifter om eksportkreditt - ordningen
›

›

22. juni 2012 nr. 57

22. juni 2012 nr. 573

Formål
›

Fastsetter rammen for driften av et statlig norsk
aksjeselskap som skal ha til formål en statlig ordning
for finanstjenester til kjøp av tjenester i hovedsak til
eksport

›

›

Lånene skal gis på vilkår som er
fastsatt i "Arrangement"
›

OECD-tilknyttet avtale

›

Arrangement on Officially Supported
Export Credits and its subcontractors

Alle utlån skal være garantert
›

Forskriftenes § 12

›

Enten av statlige
eksportgarantiinstitusjoner og/eller
finansinstitusjoner med god rating

Eksportkreditt Norge AS
›

Statlig eid selskap

›

Tilbyr langsiktig finansiering
›
›
›

›

Lån til eksporttransaksjoner (eksport)
Lån for leveranser til norske kjøpere (eksport)
Den nye skipsfinansieringsordningen (innenlands)

Lånene står på statens balanse
›
›

Alle lån må være garantert av GIEK og/eller kommersiell
bank med god rating
EKN tar ikke kredittrisiko på låntakerne.

›

Normalt 12 års lån (skip)

›

To typer rente
›
›

CIRR (OECD-rente) eller markedsrente (IBOR) –
(eksportfinansieringsordningene)
Markedsrente (nye skipsfinansieringsordningen)

Eksportkreditt Norge AS - Eksportfinansiering

Lett tilgjengelige pengebinger?
›

Ren funding fusjon med statlige midler

›

Bevilgninger over statsbudsjettet

›

Kommer ikke utenom GIEK og de store
bankene

›

Mao – ordinær kredittvurdering av de enkelte
prosjektene må forutsettes

Eksportkreditt Norge AS - fortsettelse
›

›
›
›

Både verft og rederi kan søke om finansiering
›

Kun nødvendig at én av partene søker

›

Må skje før eller forut for kontraktsinngåelse

›

Eller før kontrakten blir effektiv i tilfeller der kontrakt er inngått med
forbehold om finansiering

Maks. 80 prosent av kontraktsverdien (skip og skipsutstyr)
For eksportkontrakter, min. 30 prosent norsk verdiskapning i
leveransen
Lokalt innhold (fra UL i eksportlandet) maks. 30 prosent av
leveransen

Eksportkreditt Norge AS - årsrapport 2017 - utlånssaldo

Eksportkreditt Norge AS - årsrapport 2017 - søknadsvolum

Lån fra Eksportkreditt Norge AS til
eksporttransaksjoner
›

Levering av varer og arbeids- og tjenesteytelser, når
oppgjør skal skje fra utlandet

›

Transaksjoner fra Norge eller utlandet som fremmer
norsk verdiskapning
›

›

›

Typisk transaksjon som eksempel
›
›

›

Betydelig norske leveranser
›
Selskap i Norge, norske eiere, norsk opprinnelse
›
Tekn., rettigheter, fagkunnskap etc.
Bidrar til forskning, utvikling, innovasjon produksjon,
lokalisering av hovedkontorfunksjon eller eierskap i Norge

Eksportør: Vard Aukra
"Newfoundland Victor" finansiert ved lån fra EKN, garanti
fra Nordea Bank AB

Eksportelementet:
›

Norsk leveranse til newfoundlandsk reder

Lån fra Eksportkreditt Norge AS til eksporttransaksjoner –
forts.
›

›

Oppdrettsanlegg på Island
›

Finansiert ved lån fra EKN,

›

Garantert av DNB, 30 prosent, og GIEK,
70 prosent

Eksportører
›

›

AkvaGroup, Aqualine, Egersund Net, KB
Dykk,
Steinsvik, Vard Group

Eksportelementet
›

Norsk leveranse til islandsk kjøper, norsk
eierinteresse

Lån fra Eksportkreditt Norge AS til norske kjøpere
›
›

Lån til norske låntagere (rederier – kjøper)
Forutsetninger for slike lån
›
›

›

Eksempel på lånetransaksjon
›
›

›

Dersom det faller innenfor utenriksfart eller
offshorevirksomhet
Eller til kjøp av utstyr og tjenester til skip og flyttbare
innretninger som bygges i utlandet.
Eksportør: Myklebust Verft / Kleven
"Ronia Diamond"
›
Finansiert ved lån fra EKN til Sølvtrans Rederi AS,
›
Garantert av banksyndikat (DNB, Nordea, SPV,
SR-Bank)20 prosent, og GIEK, 80 prosent.

Eksportelementet
›

Skip i utenriksfart (certeparti med Humboldt, Chile)

GIEK KREDITTFORSIKRING

GIEK
›
›
›
›

Næringsdepartementet er 100 % eier
Fremme norsk eksport og
investeringer
Gjennomføres ved å stille garantier
på vegne av den norske stat
Krav om at GIEK skal gå i balanse
på lang sikt

GIEK
›
›
›

›

Konkurransedyktige
eksportgarantitilbud
Medvirke til byggelån på
forretningsmessige vilkår
Markedsmessig finansiering av skip
som bygges i Norge og som skal
brukes i Norge
Avlaster både kommersiell og
politisk risiko

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK)
›

Tilbyr statsgarantier for lån fra EKN
og/eller kommersiell bank
›
›

›
›
›
›

Forutsetning fremmer eksport og
investeringer i norske eksportbedrifter
For kontrakter over 50 MNOK krav om
at kommersiell bank deler risiko

Portefølje innenfor maritime
næringer på nivå med DNB og Nordea
Foretar sin egen kredittvurdering
Eksportgarantiordninger
En rekke forskjellige garantiordninger
›

Noen av ordningene er mer aktuelle /
benyttet enn andre

Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK forts.

Utdrag - eksportgarantier pr. 19. februar 2018

https://www.giek.no/getfile.php/135087/web/Bilder/Kommunikasjon/Om%20GIEK/Utstedte%20garantier/Issued%20feb%202018.pdf

Tilrettelegging for SMB
›

›

13 prosent av antall lån i
utlånsportefølje (EKNs årsrapport
for 2017)
Fokus på tilrettelegging for SMB
eksportkontrakter
›

Digital søknad.

›

Forenkling av dokumentasjonskrav.

›

For kontrakter under 100 MNOK kan
man levere felles søknad til EKN og GIEK.

Statlig finansiering - hva koster det?
›
›
›

Gratis å søke
Etableringskostnader
Fee – normalt:
›

Garantipremie til GIEK og bank
›

Markedsbasert

›

Fastsettes ut fra nedbetalingstid

›

Påvirkes av kjøpers
kredittverdighet

›

Up front fee

›

Commitment fee

›
›
›

Rente til EKN
Transaksjonskostnader
Eventuelle andre gebyrer

"SKIPSFINANSIERINGSORDNINGEN"

Den nye ordningen – "skipsfinansieringsordningen"
›

Ny, midlertidig låne- og garantiordning
på inntil 10 milliarder kroner
›

›
›

Forvaltes av EKN og GIEK
Fartøy over 100 brt. som skal bygges
ved verft i Norge og brukes i Norge
›

›

Også kontrakter ifm. ombygginger på skip
over 1 000 brt.

80 prosent av verftskontrakten
›

›
›

"Prosjekter som faller utenfor
eksportbegrepet"

Forutsetter mao. minimum 20 prosent
egenkapital

Maks. løpetid 12 år
Markedsrente (dvs. utenfor OECDordningen (CIRR))

NOx-fond / ENOVA / INOVASJON NORGE

•

Hva er Nox
Nitrogenoksyder
Blanding av NO og NO2
Utslipp ved alle former for forbrenning

•

Fondets virkeområde
Støtte til tiltak som reduserer Nox-utslipp
Energieffektivisering
Støtte opp til 80 % av tiltakets kostnader

•

Hvem kan søke om tilskudd
 Eksisterende eller planlagte
virksomheter med NOx-utslipp

Nox fondets organisering og virke

Hvordan kan NOx-fond tilskudd nyttes
›
›

Fordrer en søknad fra
søknadsberettiget
Tiltaket må være stønadsberettiget


›
›

›

Virkningen må ha minst 2 års varighet

NOK 250 eller NOK 500 per kg NOx
reduksjon ved tiltaket

Støtten er i utgangspunktet å anse
som skattepliktig

Tiltaket må kunne dokumenteres
gjennomført
›

Støtten er oppad begrenset til 80 %
av tiltakets samlede kost
Beregning / støtte


›

›

›

›

Fordrer muligens en
mellomfinansiering
Prinsipielt ingen ting i veien for at
støttet vurderes som egenkapital
Banker / finansinstitusjoner er
tilbakeholden med å godkjenne dette

Lease objekter kan være berettiget til
støtte
›

Utnyttelsesgraden vil avhenge av
leasing periodens lengde

Innovasjon Norge
›
›
›
›

Lån, tilskudd (EØS-definert) og
garantier
Ytes til prosjekter med dokumentert
potensial for vekst.
Små, mellomstore og store bedrifter
over hele landet i alle bransjer.
Finansiering skal være utløsende,
›

›

Dvs. ikke til prosjekter som allerede er
besluttet eller igangsatt.

For enkelte typer finansieringer
kreves deltakelse fra kommersiell
bank (f eks for risikolån)

Eksempler:
› Investeringer i fiskefartøy og
fiskerettigheter
› Lån og tilskudd til fornyelse av skip i
nærskipsfart
› Nye teknologiske løsninger
› Nye virksomheter
› Risikolån
› Lavrisikolån

Innovasjon Norge, forts.
Eksempel IN-finansiering - lavrisikolån
› Suppl. til kommersiell bank
› 50 prosent av kapitalbehov
› Nom. rente 2,40 % p.a.
›

Eksempel IN-finansiering - klima og
miljøvennlig skipsfart

Eksempel IN-finansiering - risikolån
› "Rederier med skip der det planlegges
med vesentlig virksomhet i norske
farvann.
› Søkere må være registrert i norsk
foretaksregister".
› 50 prosent av finansieringen (maks. 25
MNOK)
› Kan kombineres med såkalt
lavrisikolån fra IN og kommersiell
bank
› 15 års løpetid
› Nom. rente 4,70 % pa, gebyr 0,50 %

Innovasjon Norge forts.
›

›
›

"[S]kal bidra til at eldre
norskregistrerte skip i nærskipsfarten
skrapes og erstattes med nye og mer
miljøvennlige fartøyer"
Kondemneringslån (samme vilkår
som risikolån)
Kondemneringstilskudd (normalt
1,8 - 2 MNOK pr. skip)

Enova
›

Enova SF
›

›

Statsforetak stiftet i 2001

Eies fra og med 1. juli 2018 av Klima- og
Miljødepartementet
›

Tidligere (dvs. fem til 30. juni 2018) var det eiet av Oljeog Energidepartementet

›

Virksomheten baseres nå på en avtale med Oljeog Energidepartementet som løper fra 2017 til
2020

›

Formal med virksomheten er å bidra til ny energiog klimateknologi
›

Medvirke til å omdanne Norge til et "lavutslippsland"

›

Mao. medvirke til å kutte utslipp og klimagasser

Hvem kan få støtte / lån fra Enova
›

Enova yter både støtte og lån /garantier
›

Lån og garantier er det først gitt adgang til å yte fra
og med 2017

›

Prosjekter innen industri, landtransport, maritim
transport og f.eks. yrkes eller næringsbygg

›

Klima og energi tiltakene må være
fremtidsrettede
›

›

Allerede igangværende eller etablerte tiltak støttes
følgelig ikke

Støtten må være en nødvendig betingelse for
tiltaket

Enova – eksempel på støtte
›
›
›

Hurtigrutens hybridskip
Enova har gått inn i prosjektet med
45,1 MNOK
Spisset støttetilbud for maritim sektor
›

Opp til 30 prosent av merkostnaden

›

Vilkår:
›

Energireduksjon på 10 prosent per
komponent, 100.000 kWh/år i resultat

›

Vesentlig operasjon i norsk øk. sone
og/ eller faste anløp i norske havner
og/eller reg. i NIS/NOR.

›

Søker må være oppført som eier og
ha norsk org. nr.

Enova - to eksempel på støtte - forts.

Foto: Wikborg Rein, Erik Burås/STUDIO B13, Ilja Hendel, Helge Hansen/Montag, istockphoto.com
Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk rett.
Den utgjør ikke juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.

Geir Johan Bakke

Skipsbygging – alternativer til
refundgarantier?
Advokat Øyvind Axe
6. september 2018

Alle skipsbyggingskontrakter:
"The Buyer's obligation to pay the first and subsequent
instalments, excluding the instalment payable on Delivery
and Acceptance, shall be subject to the Builder providing
the Buyer with refund guarantee(s) from a bank or other
security, satisfactory to the Buyer, securing the repayment
obligation of the Builder if the contract is lawfully
cancelled."

Oppsettet – vanligvis
BANK

Låneavtale

VERFT

REDERI
Forskudd

Hvorfor bruker man (egentlig) refundgarantier?
›
›
›
›
›
›
›

Skipsbygging er rettslig sett kjøp og salg
"Tingen" – skipet – eies av selger/verft
Konkurs - ikke rett til å ta ut skipet
Hvorfor ikke performance garanti (oppfyllelse)?
Verftets ansvarsbegrensning – tilbakebetaling –
forskuddene – dekkes av garantiene
Men – ikke erstatningskrav og "loss of bargain"
Verftet blir sittende med et halvferdig skip

Den tradisjonelle bank-refundgarantien
›

Kjent og forutsigbar ordning som gir trygghet for bestiller/bestillers
bank

›

On-demand/selvskyldner – uansett ingen risiko på betalingsevne

›

Men, dårlig utnyttelse av kapital i prosjektet

›

›

Krav om kontantdepot – binder innbetalte forskudd, (krone for
krone?)

›

Garantikommsjon som må betales av partene / belastes prosjektet

›

Pengene tilbake kan være en mager trøst

›

Verftet får ikke finansiert garantiene

Å foretrekke ved bygging i utlandet – forutberegnelighet og sikkerhet
for oppgjør (skrog annerledes)

Hva med morselskapsgaranti isteden?
›

Konsernspissen i verftsgruppen stiller en garanti for
tilbakebetaling av forskudd. Dette er også en refundgaranti

Hensyn:
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Kostnader til bank og likviditet fra bestiller kan benyttes i prosjektet
(lavere pris eller høyere margin)
Bestiller får trygghet for tilbakebetaling utover verkstedets
betalingsevne
"Walk away" muligheten uthules
Bestiller sikrer at hele konsernet på verftssiden svarer for
prosjektet
Kombinere med en garanti for "performance" (garanti for oppfyllelse,
ikke bare tilbakebetaling)
Større sjanse for å bli del av en total restrukturering om verftet får
problemer (mor "funder" som regel verftet noe før problemene kommer
til overflaten)
Mors finansielle stilling avgjørende for søkegodhet
Usikkerhet rundt oppgjør, bestiller må kanskje ha dom mot både
verksted og mor
Må som regel ha dom mot verkstedet uansett

Hva med morselskapsgaranti isteden? (forts)
›
›
›

Kan fungere der man er trygg på at konsernspissen vil
være i stand til å betale
Det vet man lite om 2-3 år før krav under garantien
blir aktuelt
Finansielle covenants som kombineres med en rett til
å bytte til bank refundgaranti, eller andre
sikkerhetsstrukturer

Hvorfor ikke la bestiller eie skipet under bygging?
›

›
›
›
›
›

›

Alternativ modell der bestiller har eiendomsrett til skipet under
bygging – "progressive title"
"Offshore modellen"
Bestiller, verft og banker må være enig om løsningen (kan også
være et nyttig grep i "work outs")
Finnes ingen standardkontrakt for skipsbygging basert på
"progressive title"
1981 kontrakten hadde dette som alternativ.
Nå:
›
›

Baseres på Skip 2000 – med aktuelle tilpasninger og nødvendige
tilleggsavtaler
Brukes på en del prosjekter, også på skrogbygging

Mellomløsninger der de første avdragene betales mot
refundgarantier mens senere avdrag betales mot eiendomsrett til
skipet under bygging

Hvordan fungerer det?
›

›

Fire grunnleggende forskjeller fra tradisjonell struktur
1.

Bestiller finansierer mer av byggingen – om nødvendig ved å ta opp byggelån
i en bank

2.

Betalingene til verftet skjer uten at det stilles refundgaranti

3.

Bestiller er eier av skipet under bygging og har separatistrett til skipet i tilfelle
konkurs/insolvens

4.

Bestiller har rett til å avslutte arbeidet i byggeperioden og ta over det uferdige
skipet ved mislighold

Sikkerhetspakke rundt verftet gir både bestiller og eventuell
byggelånsbank sikkerhet – og gir rederiet mulighet til å bli verft!
›

Pant i skipet (gis her av bestiller)

›

Sikkerhet i og kontroll på innkjøpte varer og materialer

›

Disponering av penger som betales inn til verftet

›

Muligheter for om nødvendig å bruke verftets fasiliteter til å fullføre
byggeprosessen

Hva bør være med i sikkerhetspakken rundt verftet?
›

Utgangspunktet i sikkerhetspakken er å sikre de aktiva som
bestiller finansierer og muligheten til å ferdigstille skipet:
›

›

Skipet under bygging:
›
Rettsvern for bestillers eiendomsrett sikres ved å registrere
byggekontrakten i Skipsbyggingsregisteret – går over til å bli
eiendomsrett i "stålet" når skroget er levert til norsk verksted
›
Bestiller kan pantsette skipet til en eventuell byggelånsbank
Skrog:
›
Bestiller løper en risiko knyttet til avdragene som betales til
skrogverftet underveis
›
Sikkerheter etablert i Norge (registrert kontrakt) er verdiløse for
skroget i utlandet, lokale regler gjelder
›
Transport og "step in right" i skrogkontrakten, alternativt kan man
bruke refundgarantier i denne fasen

Hva bør være med i sikkerhetspakken rundt verftet? (forts.)
›

›

›

Innsatsfaktorer:
›

Utstyr, materialer mv. tilhører verftet inntil de inkorporeres i skipet

›

Bestiller kan oppnå sikkerhet ved tinglysing av varelagerpant

›

Etter inkorporasjon er bestiller sikret gjennom eiendomsretten til skipet

›

Alternativt/i tillegg: Avtale at alt utstyr som kjøpes inn til skipet skal være
bestillers eiendom fra det tidspunkt eiendomsretten går over fra
underleverandøren

Enkle krav:
›

Krav mot underleverandører som har fått forskuddsbetalt med midler tilført
av bestiller kan sikres gjennom pant i enkle pengekrav (men hjelper bare
dersom man skal heve kontrakten med underleverandør)

›

Garantikrav kan transporteres til bestiller

Transport i viktige underleverandørkontrakter

Hva bør være med i sikkerhetspakken rundt verftet? (forts.)
›

›

Prosjektkonto:
›

Bestiller kan også sikre en viss kontroll over og sikkerhet i avdragene
som betales til verftet ved at avdragene betales til en særskilt
prosjektkonto som er pantsatt tilbake til bestiller

›

Utkvitteringssystem – felles trekkanmodning

›

Betalinger til underleverandører (og til verftet selv) skjer kun fra den
pantsatte prosjektkontoen, og ikke via verftets øvrige kontoer

Rett til å bruke verftets fasiliteter for å ferdigstille skipet?
›

De nødvendige sikkerheter vil ofte konkurrere med verftets egne
langsiktige långivere

›

Verftene vil selv være tilbakeholdne med å gi sikkerhet i slike eiendeler
– grunnfjellet i virksomheten

Hva bør være med i sikkerhetspakken rundt verftet?(forts.)
Muligheter:
› Tinglyst driftstilbehørspant
› Selve verftsanlegget – pant i fast eiendom:

›

›

Bygninger, slipper og dokker, kaianlegg, utearealer

›

Pass på: Eies ofte ikke av motparten i byggekontrakten

Disposisjonsrett som alternativ til pantsettelse:
›

Rett til å bruke eller leie anlegget og driftsutstyret for å
ferdigstille skipet

›

Bruksrett til selve anlegget kan sikres rettsvern ved tinglysing

›

Bruksrett til driftsutstyret kan ikke tinglyses isolert sett, men
kan sikres ved avtale kombinert med tinglyst driftstilbehørspant

Pros & cons ved progressive title transfer
PROS
›
Mer effektiv utnyttelse av kapitalinnsats
›
Krever ikke refundgaranti som
binder kapital eller beslaglegger
sikkerheter
›
Eiendomsrett til skipet under bygging
›
Styrker posisjonen ved mislighold
og konkurs
›
Rett til å avslutte arbeidet mot oppgjør
for nedlagt arbeid
›
Gir fleksibilitet og styrke der det er
behov for å avslutte arbeidet
›
Lettere å få ut skipet ved en
eventuell tvist

CONS

›

Blir sterkt involvert i verftets
finansielle posisjon

›
›

›

Verftets svake økonomi blir lett
bestillers problem

Svært vanskelig for bestiller å trekke
seg ut av prosjektet mot
tilbakebetaling av nedlagt innsats
›

Foreligger ikke refundgaranti

›

Den økonomiske innsatsen er
bundet opp i skip, utstyr og
materialer

Særlig sårbart i tidlig fase

Pros & cons ved progressive title transfer – bank
PROS

CONS

›

Betydelig kapital nedlagt fra
bestiller før åpning av byggelånet

›

Direkte pant i skipet

›

Dobbelt sett av sikkerheter:

›

›

Et mer omfattende avtale/sikkerhetsarrangement
›

Prisen for en utvidet
sikkerhetspakke

›

Bestillers egne

›

›

Verftets sikkerheter direkte
overfor byggelånsbanken

Rederi og derved bank mer involvert i
verftets økonomiske situasjon

›

Uoversiktlig utkomme ved realisasjon av
sikkerheter dersom rederiet hever
kontrakten

Frempantsettelse av verftets avgitte
sikkerheter til bestiller

Didrik Munch

Praktisk styrearbeid under ansvar







Styrearbeid er «risikosport» – komplekst / flere regler og
reguleringer
Ansett den riktige CEO (og avskjed den feile)
Styret må forsikre seg om at det er en organisasjon som er
tilpasset virksomhetens omfang og kompleksitet
Det må være balanse mellom «business» og kontroll i styrets
arbeid -agendaen må gjenspeile de strategiske utfordringene
til selskapet / (årlige strategimøter er vel og bra, men ikke
tilstrekkelig)
Av hvem og hvorledes kan vår industri bli «disrupted»
(digitalisering)

Praktisk styrearbeid under ansvar, forts.







Bruk tiden godt – det en kan lese seg til må ikke
nødvendigvis gjentas
Følg likviditeten
Bruk underutvalg aktivt der en har det
Utnytt styrets kompetanse og sørg for at alle får
mulighet til å komme med sine synspunkter
Evaluer møtene
Ha styrets egentid uten administrasjonen og
regelmessig og uten CEO / lytt til de ansatt valgte

Styreansvar
Advokat Per Magne Strandborg
Ålesund 6. september 2018

Eksempel 1
› [anonymisert]

Eksempel 2
› [anonymisert]

Er ansvar aktuelt
› «Sakene som havner i retten, er bare toppen av
isfjellet»
› «Siden årtusenskiftet er antallet rettssaker om
styreansvar mangedoblet. De siste årene har 32 av 44
endt med fellende dommer»
› Avgrense mot straffesak hvor personer blir straffet for
handlinger og unnlatelser gjort i egenskap av
styreleder, styremedlemmer og daglig leder

Rettslig grunnlag
Allmennaksjeloven § 17-1:
§ 17-1. Erstatningsansvar
(1) Selskapet, aksjeeier eller andre kan kreve at daglig leder,
styremedlem, medlem av bedriftsforsamlingen, uavhengig
sakkyndig, gransker eller aksjeeier erstatter skade som de i den
nevnte egenskap forsettlig eller uaktsomt har voldt vedkommende
(2) Selskapet, aksjeeier eller andre kan også kreve erstatning av den
som forsettlig eller uaktsomt har medvirket til skadevolding som
nevnt i første ledd. Erstatning kan kreves av medvirkeren selv om
skadevolderen ikke kan holdes ansvarlig fordi han eller hun ikke
har utvist forsett eller uaktsomhet

Rettslig grunnlag, forts.
›

Vurderingskriteriene
› Kreditorfellesskapet/boet contra enkeltforfølgende kreditor
› Forsvarlig egenkapital
Allmennaksjeloven § 3-4:
§ 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er
forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i
selskapet

Rettslig grunnlag, forts.
Allmennaksjeloven § 3-5:
§ 3-5. Handleplikt ved tap av egenkapital
(1) Hvis det må antas at egenkapitalen er lavere enn forsvarlig ut fra
risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet, skal styret straks
behandle saken. Det samme gjelder hvis det må antas at selskapets
egenkapital er blitt mindre enn halvparten av aksjekapitalen. Styret skal
innen rimelig tid innkalle generalforsamlingen og gi den en redegjørelse
for selskapets økonomiske stilling. Dersom selskapet ikke har en forsvarlig
egenkapital i samsvar med § 3-4, skal styret på generalforsamlingen foreslå
tiltak for å rette på dette. I tilfeller som nevnt i annet punktum, skal
generalforsamlingen innkalles senest innen seks måneder.
(2) Hvis styret ikke finner grunnlag for å foreslå tiltak som nevnt i første
ledd fjerde punktum, eller slike tiltak ikke lar seg gjennomføre, skal det
foreslå selskapet oppløst.

Rettslig grunnlag, forts.
› Fremtidsvurderingen
Lov om årsregnskap § 4-5:
§ 4-5.Forutsetningen om fortsatt drift
Årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift
så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.
Dersom det er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet, skal
eiendeler og gjeld vurderes til virkelig verdi ved avvikling
›
›

Kreditorers aksept av risiko ved avtalen med selskap med begrenset
ansvar
Selskapets opplysningsplikt/informasjonsplikt
(Verdipapirhandelloven §3-2, §5-2, §5-12)

Risikoavveininger
›
›
›
›
›
›
›

Ansvarsfrie risikofylte vedtak
Rettspraksis – oppstart contra lang erfaring brå
markedsendringer/oppdragsbortfall
Tidselementet – forsvarlig egenkapital
Børsmeldingenes betydning / analytikers vurdering
Børsverdi – betydning – mulighet for å skaffe ny egenkapital
Revisorerklæringene – rene??
Årsaken til pengemangel o.l. – erfaring fra virksomheten over tid

Dokumentasjonskravet
›
›
›
›
›

Betydningen av info-/manglende info fra administrasjon
Kvaliteten på beslutningsmaterialet – kontroll av
essensielle dokumenter/ekspertuttalelser
Styrebehandlingen – notoritet i ettertid
Kritisk situasjon – løpende oppdateringer – kontroll av
kritisk informasjon til rådgiverne – presisjon
Kontroll av vedtatte tiltak – stram oppfølging

Likebehandlingen av kreditorene – prioriterte/uprioriterte
›
›
›

›

Lovlig forskjellsbehandling
Forskjellsbehandling som medfører ansvar
Betalingsstans/gjeldsordning
› formell
› uformell
Konsekvens av manglende oversikt

Erstatningsutmåling
›
›
›

Selskapets ansvar
Styrets ansvar (individuell)
Lemping/styreforsikring – mulighet

Anbefaling og konklusjon
›
›
›
›
›
›
›
›

›

Påse at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet
Påse forsvarlig innsikt i selskapets økonomi
Påse at going concern-vurderingen står seg
Påse forsvarlig behandling av revisorbrev
Dokumenter at tilstrekkelige tiltak blir iverksatt – skill mellom
kreditorfellesskap og enkeltforfølgende kreditor, noe som setter krav til
dobbel sikring
Dokumenter, med ekstern bistand, at markedsutsiktene gir grunnlag for
fortsatt drift
Kontroller at kostnader og inntekter er i hht. budsjett i den kritiske fase
– hvis ikke, sett i verk umiddelbare tiltak
Sørg for at presis og korrekt informasjon gis til kreditorene som er i
«identisk» med info til styret
Gjeldsordning – formell/uformell – en vanskelig vurdering

Takk for oss / Kontaktdetaljer

Per Magne Strandborg
950 65 760
pms@wr.no

Øyvind Axe
970 55 558
axe@wr.no

Stein Pettersen
901 42 034
spe@wr.no

wr.no

Oslo

●

Bergen

●

London

●

Shanghai

●

Singapore

Foto: Wikborg Rein, Erik Burås/STUDIO B13, Ilja Hendel, Helge Hansen/Montag, istockphoto.com
Ansvarsforhold: Denne presentasjonen inneholder en overordnet beskrivelse av enkelte regler i norsk rett.
Den utgjør ikke juridisk rådgivning, og ingen forretningsmessige beslutninger bør baseres på den.

«Bankane og
Tradisjonelle
Finansieringsløysingar»
v/ Per Sævik

Seminar
Wikborg Rein og
Ålesund Næringsforum
Ålesund
06.09.18

Spørsmålet:
«Er bankane framleis til stades for å
vere med på tradisjonelle
finansieringsløysingar, eller er det
behov for å finne fram til nye
modellar?»

Svaret
- Svaret på spørsmålet som ligg i tema som eg skal prøve å
besvare er ja på begge spørsmål.
- Men på same måte som ein del av bankane sine kundar i offshore
bransjen har vore i kjellaren (utan vindu) i svært lang tid.
- Bankane har hatt same utfordringar i samband med total krasj i
heile offshore bransjen.

- Når det konkret gjeld om bankane fortsatt er tilstades, så
vil det variere.
- Vi ser at ein del bankar har ein tendens til å ha ein strategi
på at når hauststormane kjem, då er det viktig å trekke
nærmare ekvator med roligare forhold.
- Medan andre har eit anna forhold til kysten og det området
som dei har tyngda av sine engasjement.

Kvifor vart det slik?

- Med kundeforhold som har vart over lang tid, opp til 20 – 30
år er dette ofte meir en ren mattematikk.
- Dette gjer noko med måten ein byggar relasjonar på over lang
tid.

Dagens Næringsliv 28. August 2018

Reflektert i Mediebildet
Slakter bankene etter
offshore-krisen.
Kristian Siem
Nor-Shipping 2017

Har opplevd at Giek er
vanskeligere enn bankene.
Verftstopp og NHO-president
Tore Ulstein
NHOs årskonferanse 2017

Advokatenes taksameter
tikket og gikk. Til slutt endte
restruktureringen på 100
millioner kroner, pluss.
Per Sævik
Sysla Live Ålesund 2017

Så kva har vi lært?
- Så kva har vi lært av det vi har vore igjennom i perioden 2014
til 2018, og med fare for at det varer endå ei stund, med at det
vil vere eit betydeleg misforhold mellom inntekter og utgifter.
- For kvar dag som går, nærmar dei aller fleste seg ei runde nr. 2
ein del snakkar om runde tre i restrukturering.
- Korleis desse vil sjå ut vil eg vere varsam med å sjå utfallet av.

Kven har ansvaret?
- Det som alle selskap må vere klar over er at det ikkje er
bankane si skyld at ein er i denne situasjonen som ein er i. Det
er selskapa ved styret og ikkje minst styreleiaren som har det
overordna ansvaret.
- Vi lev i eit gjennom regulert samfunn på dei aller fleste
område.
- Ja, ein del meiner at vi er i ferd med å tape all trua på at
individets ansvar og individets fridom som ein viktig brikke i
samfunnstrukturen.

Obligasjons Markedet
- Men i denne situasjonen er det ein marknad som heiter
obligasjons Markedet, som svært mange av oss har hatt
erfaringar med. Det er eit kjempestort marknad.
- Det var slik i offshore boomen, at når eigen balanse var
strukket så langt som mogleg. Var det obligasjons Markedet
som dukka opp som alternativ til å bygge enda meir nye og
dyrare båtar.
- Det som gjer dette underleg er at dette er formidable beløp
som er i omløpet utan at verken vi som brukarar eller nokon
andre, med unntak av VPS har oversikt over kven som står bak
desse formidable beløpa.

- Myndigheitene søv i timen i denne saka.
- Det burde vore eit register som gir at en veit kven som i en
gitt situasjon har kontroll i selskapet via sine obligasjons lån.

- Får vi oss ein ny trend med ei eventuell runde to med
restrukturering der ein del bankar kjem til å selje sine
låneengasjementet til forskjellige utanlandske eigenkapital
fond, med betydelege rabattar, då vert det sikkert ikkje mykje
lokal forankring som vert lagt til grunn i deira sine
vurderingar.

Konklusjon
1. Vi treng bankar med lokal tilknyting. Det har sterk betydning
at konsernsjef Finn Haugen i lag med toppleiinga i SMN, og
leiinga på Ålesund kontoret besøker sine kundar på
Sunnmøre kvart kvartal.

2. Det betyr noko at på shipping avdelinga i DNB i Bergen har
vi hatt med Knut Voraa å gjere i ca. 20 år.
3. Eg forventar ikkje at vi skal møte bankane som skal rydde
opp i dei problema vi har hovudansvaret for sjølve, men skal
vi finne dei gode løysingane må det vere med medverknad
frå alle involverte. Vi er alle djupast sett i same båt og vi har
alle også medverka til at vi er der vi er.

Takk for merksemda!

Havyard Group ASA
Geir Johan Bakke, CEO

Trusler og
muligheter for
norsk skipsbygging

Newbuilding

High risk and
low margin
«Fancy Who»

The HGR Dream
CHANGE OUR INDUSTRY
Based on The Havyard Way motivate, challenge and support our business areas
in developing people, beneficial structure and creating a ownership culture.
Ensure that we understand the importance and have focus on meeting the
expectations of all main stakeholders; customers, employees, owners and
suppliers.

Who we are?

Havyard Group ASA is a knowledge-based maritime company delivering
sustainable technology for customers within Seafood, Energy and Transport

Organisation

HAVYARD GROUP ASA
Geir Johan Bakke

---------------------------------

BUSINESS DEVELOPMENT

Kristian Steinsvik

FINANCE
Pål Aurvåg

PROCUREMENT
Dag Alvik

----------------

R&D

---------------------------------

Frank-Levi Kvalsund

Gunnar Larsen

------------------------------------------------

HR & QHSE

------

SHIP DESIGN & SOLUTIONS

SHIPBUILDING TECHNOLOGY

FISH HANDLING

POWER & CONTROL

PRODUCTION & SERVICES

Stig Magne Espeseth

Lasse Stokkeland

Petter Leon Fauske

Tor Leif Mongstad

Nedim Jacupovic

------

------

------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Havyard Design & Solutions AS, Norway

Havyard Ship Technology AS, Norway

MMC First Process AS, Norway

Norwegian Electric Systems AS, Norway

Havyard Production, Poland

Havyard Design & Engineering, Poland

Havyard Ship Technology AS, Turkey

MMC Green Technology AS, Norway

Norwegian Control Systems AS, Norway

Havyard Production og Services AS, Norway

Havyard Design & Engineering, Rijeka

MMC Peru SAC, Peru

Havyard Production, Denmark

Global Enviro AS, Norway

Havyard Production, France

Learn by the past, enjoy today and be optimistic for the future
Offshore boom med
historisk inntjening

Startet
omstilling
2012

2007
 ESTABLISHME
NT OF
HAVYARD
INTERNATION
AL (NOW
PART OF HDS)
 ESTABLISHME
NT OF
HAVYARD
POWERTEC
 BECAME
(NOW HPS)
MEMBER OF
 SALE OF FIRST
THE KVÆRNER
HAVYARD
GROUP
DESIGN OF
INTERNATION
 ESTABLISHMENT AL CUSTOMER
– FOUR 844
OF HAVYARD
AHTS
ELECTRICAL
 # OF
EMPLOYEES 160

1935

1990

 Løland
Motorverksted

2010
 CO-FOUNDER OF
NORWEGIAN
ELECTRIC
SYSTEMS,
SYSTEM
INTEGRATOR OF
ELECTRICAL
PROPULSION
SYSTEMS

 New strategy to
diversify into fish
and renewable
energy
 Acquisition of
MMC TENDOS
 Contract for live
fish carrier

2003

1956
 Løland
Motorverksted

1938
1928

 First
newbuild
delivered

 Established
by Jonas
Løland

2000

 ESTABLISHME
NT OF
HAVYARD
 BOUGHT BY
DESIGN (HDS)
HAVILA AND
 Bought by
 Havila started
RENAMED TO
Kleven with
new building
HAVYARD
partners
program
LEIRVIK

1979

 IPO
 First Live Fish
carrier delivered.
Huge technical
challenges
 Investments in
new technology
 Negative result in
projects

2013
2011

2008
2005

Børs/ kostnad
omstilling
2014

 THE FIRST
HAVYARD DESIGN
VESSEL
DELIVERED FROM
OWN YARD – 842
ATHS

 HAVYARD 858
DSV DESIGN GOT
THE (OSJ)
OFFSHORE
SUPPLY VESSEL
OF THE YEAR
AWARD
 Havila stopped
newbuilding.
Lost our biggest
client

 CONTRACT FOR
HAVYARD 843
ICE (ice breaker)
 NOK 1,966
MILLION
REVENUE
 # OF
EMPLOYEES 740
 CONTRACT FOR
TWO WILDMILL
SERVICE SHIPS

2016

 Downsizing of
organisation continues
 Positive market in fish
farming
 Focus on establishing a
scalable organisation
with focus on quality,
cost and time

Fokus på
lønnsom vekst
og R&D

Kutt
2015
 Icrease to 50,5%
In NES
 Delivers vessels
for windmill
service, fishing
and ice breaking

2020
 Globally
leading within
fish, transport
and energy
 EBIT of 10%
 Scaleable
organisation
 The Havyard
Way

 NOK 531 MILLION
REVENUE

Endret
strategi
Shipyard

Ship Technology

Maritime Technology

Stillstand er
farlig endring
gir trygghet

Trusler
og muligheter
«BUILT BY HAVYARD»

Trusler
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

Høy risiko og lav margin
Kan ikke overleve på å selge timer i et høykostnadsland i internasjonal konkurranse
Liten kontroll på byggeprosessen siden forholdsvis liten del av verdiskapning blir gjort i Norge
Kompetanse (ikke attraktivt arbeid, spesielt blant ungdom)
Store faste kostnader (i tidligere IR måtte en starte en fabrikk, nå kan det være nok med en datamaskin, eksempel når
Instagram blei solgt til Facebook i 2012 for USD 1 MRD så hadde de 15 ansatte)
Kapitalkrevende (i en situasjon der den lokale banken enten er for liten eller ikke eksiterer og med høy risiko og lav
margin er det en stor utfordring)
Vedvarende overkapasitet på verdensbasis (lav terskel for inntrenging og ofte politisk drevet)
Det maritime klusteret i Norge har vært avgjørende for at vi fortsatt har norske verft, hva skjer med risikoviljen til
norske banker og de norske rederiene som er øverst i verdikjeden (spesielt offshore som har vært veldig lojal mot
klustreret)
Nye kontrakter kommer fra aktører som ikke er del av klusteret, de har ingen tillit eller loyalitet til norske verft
Vi kaller det omstilling og sier at vi har lykkes, men det vi egentlig har gjort er å redusere priser og øke risiko betydelig
(ny type skip og nye kunder)

Muligheter
1.
Økte priser
2.
Kontrakter mot både rederi og leverandører som er mer balansert med hensyn på risiko (umulig så lenge over
kapasiteten er så stor innen skipsbygging?)
3.
Kontroll på verdikjeden (design, utstyr, skrog)
4.
Bygge prototyper, samt være et utstillingsvindu/ sikre referanser for teknologi og produkter som selges worldwide
5.
Nye miljøkrav (Paris avtalen)
6.
Politiske endringer
7.
Transport flyttes fra land til sjø

7

(Ref. DnV GL, Analyse av tiltak for reduksjon av klimagassutslipp fra innenriks skipstrafikk, 26-04-2018)

What to focus on?

CHANGE OUR INDUSTRY

