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Innledning over utvalgte emner 

Restrukturering i offshorenæringen 
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1. HVILKEN TYPE RESTRUKTURERING 
DET ER SNAKK OM 

Mitt fokus under innledningen vil være særlig rettet mot de norskbaserte offshore-rederiene 

Under private eller utenomrettslige restruktureringen 
• Den vanligste formen for restrukturering av insolvente eller nær-insolvente større og mellomstore 

selskaper/selskapsgrupper i Norge 
• Slike forhandlinger er ikke underlagt noen særlovgivning, men er basert på den generelle regelen om at debitorer står 

fritt til å inngå avtaler med sine kreditorer 

Gjeldsforhandlinger og tvangsakkord 
• Disse gjennomføres av debitor under oppsyn av en gjeldsnemnd 
• Disse er underlagt lovgivningen i konkurslovens første del 
• Regelverket er rigid, og medfører at både anvendelsesprosenten og suksessraten er veldig lav 
• Det er foreslått enkelte endringer i regelverket som for tiden er til behandling i justisdepartementet 

Konkurs 
• Innebærer normalt en realisasjon av alle debitors eiendeler og debitors opphør 
• De fleste selskapsfullmakter opphører ved konkurs og rettsoppnevnt bostyrer og kreditorutvalg har uinnskrenket 

fullmakt til å avvike debitor  
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MER OM PRIVATE GJELDSFORHANDLINGER 

Fordeler (utvalgt) 
• Høyt kontrollnivå beholdes av debitor under prosessen 
• Nivået av fleksibilitet er høyt gjennom bruk av ulike fremgangsmåter, strukturer og løsninger som foreslås 
• Tilpassede løsninger og fortsatt drift både i forhandlingsperioden og i restruktureringsperioden 
• Gjerne forhandlinger med finanskreditorene og andre utvalgte kreditorer. Generelle leverandører og 

kontraktsmotparter opplever gjerne «business as usual» 

Ulemper (utvalgt) 
• Krever full frivillighet fra involverte stakeholders 
• Ingen omstøtelsesregler 
• Ufrivillige panter eller kreditorer kan ikke tvinges 
• Kan være likviditetsdrivende, i den form at aktører krever tredjemanns garantier, forskuddsbetalinger og/eller 

kortere kredittid 
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2. DEN “NYE” ORDBOKEN 

 

Reservation of Rights 
(RoR) 

En utenrettslig restrukturering starter gjerne 
med dette om som første aksjon fra bankene 
i det mislighold er inntrådt. Typisk innhold:  
 
«The lenders do, however, reserve all of their 
rights in relation to the occured default, and 
no failure to exercise, nor any delay in 
exercising, any right or remedy under any of 
the [Facilities Agreements], nor anything else 
which the [Finance Parties] have og may have 
agreed or done or may in future agree to do 
(including any receipt and/or acceptance of 
any sum under the [Facilities Agreements] 
does, will, or is intended to operate as a 
waiver of the default currently occured or any 
other default or potential default under the 
[Facility Agreements], any of your obligations 
or any right or remedy we may have, nor shall 
any single or partial exercise of any right or 
remedy prevent any further or other exercise 
or the exercise of any other right or remedy, 
all such things and remedies hereby reserved. 
Moreover, we hereby confirm that no action, 
which we have taken or may take should be 
treated as affirming any [Facilities 
Agreements] or evidenced any intention by us 
to not exercise any of or rights and remedies. 
The terms of the [Facilities Agreements] and 
the security provided pursuant thereto remain 
and shall continue in full force and effect.» 

Backlog 
 

Ordreboken frem i tid, ofte 
et betydningsfylt aktivum for 
eksempel i forbindelse med 
offshore- og supply 
selskaper. Ofte diskusjoner i 
utenrettsige 
restruktureringer mellom 
sikrede og usikrede aktører 
om hvem som skal nyte godt 
av denne eller hvordan 
oppsiden skal «fordeles» 
mellom aktørene.  

Stand-still 
 

Avtale som to eller flere parter 
inngår og som omhandler at de 
ikke skal utøve bestemte 
handlinger over en viss tidsperiode. 
For eksempel at de ikke skal kreve 
avdragsbetalinger under en 
låneavtale og heller ikke utøve 
misligholdsbeføyelser til tross for 
foreliggende avtalebrudd. Benyttes 
ofte for at debitor skal gis et 
pusterom for å forhandle med sine 
långivere og kreditorer.  

Fx Hegdes/ Interest 
Swaps 

 

Sikring av valuta- og 
renteforretninger. Kan utgjøre 
store beløp som skal innbetales 
dersom posisjonene er «out-of 
money» og det er store rente- 
eller valutasvingninger i 
markedet. Skaper problemer i 
resrtuktureringsprosesser da 
det diskuteres om månedlige 
settlements av posisjoner skal 
behandles på lik linje med 
annen OPEX og betales eller 
om dette er finansielle 
posisjoner som skal omfattes av 
en RoR eller en Stand-still.  

Runway 
 

Tiden det tar frem til man er ute 
av virksomhet under forutsetning 
av inntekter og utgifter forblir 
konstante. Benyttes også gjerne 
som beskrivelse av det tidsrom 
den særlige 
restruktureringsløsningen skal og 
frem til antatt fremtidig 
normaliseringstidspunkt.  
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ORDBOKEN FORTSETTER 

Kick the can-løsning 
 

Der hvor man i stedet for å ta de 
vanskelige og upopulære 
avgjørelsene i en 
restruktureringssituasjon for å 
gjøre noe med finansielle og 
operasjonelle utfordringene, og 
dermed «solve the problem», i 
stedet sparker boksen videre 
nedover tidsforløpet for å se om 
ikke ytterligere tid kan lege alle 
sår.  

Stakeholders 
 
De som har noe på spill; typisk 
styre, selskapsledelse, aksjeeiere, 
banker, obligasjonseiere, andre 
finansielle aktører mv.  

Pik-rente 
 
Payment-In-Kind – refererer 
til det at kontanteffekten 
skyves ut i tid og gjerne først 
aktiveres ved 
restruktureringsperiodens 
slutt.  

Hair cut 
 
Delvis ettergivelse/avskrivning 
av hovedstol overfor debitor 
som følge av at fullstendig 
tilbakebetalingsevne ikke 
foreligger. Gjøres som oftest i 
bytte mot at debitor forplikter 
seg til å maksimere 
tilbakebetalinger.  

Holdout Problem / 
Holdout Value 
 
Et holdout problem oppstår 
når en utsteder av obligasjoner 
er i mislighold eller nærmer 
seg mislighold, og fremsetter et 
bud på obligasjonsgjelden (til 
redusert % av pålydende) som 
edd i et restruktureringsforsøk. 
Dette krever som regel et stort 
flertall av bondbeholdere 
slutter seg til forslaget. De som 
ikke samtykker benytter 
imidlertid situasjonen til å 
forstyrre 
restruktureringsprosessen med 
sikte på å oppnå et bedre 
resultat. 

MAC-klausuler 
(materially adverce 
change) 
 
Mange låne- og 
obligasjonsavtaler har slike. Ved 
vesentlig negativ endring i 
debitors evne til å følge opp sine 
forpliktelser etter avtalen, gir 
dette långiver rett til å 
akselerere og/eller utøve 
innflytelse over selskapet. 

Enterprise Value (EV) 
 
EV refererer til verdien på hele 
selskapet/selskapsgruppen 
(markedsverdi av egenkapitalen 
med tillegg av rentebærende 
gjeld til markedsverdi og 
minoritetsandeler, fratrukket 
selskapets kontantbeholdning). 
Brukes også om selskapets verdi 
på gjeldfri basis.  
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3. AKTØRENE –  
DERES STILLING OG STATUS 

Partene i 
restrukturering 

Eierne 
Selskapet 
Bankene 
Særlige finansiører; Innovasjon Norge, Eksportkreditt, GIEK 
Obligasjonseiere 

Rådgiverne Juridiske og finansielle 
 
Viktige i den forstand at de er premissleverandører – ivaretar prosesstyringen 
og er premissleverandører for modeller, beregninger og forslag 

Bakgrunn Forskjellig alvorsgrad.  Alt fra behov for covenant waiver til gjeldsreduksjon 
(insolvens) 
 
I Norge ofte «asset heavy» og mer langsiktig problemløsning enn hastverk og 
tidskritisk 
 
Som regel flere faser – det strammer seg til etter hvert (kreditorinnblanding 
og styring) 
 
Når situasjonen blir alvorlig nok, koker det ned til det enkle men kritiske 
spørsmålet – hvem har hva å tape 
 
«Gjeldsforhandlinger er mer psykologi enn regneark.» 
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NÆRMERE OM DELTAKERNE 
 

Selskapet Mellommann og spillbrikke, ofte mellom «barken og veden» og i en kryssild 
av motstridende interesser 
Viktigere tilrettelegger for løsninger – behov for kompetanse og tillit hos 
kreditorene 
Gjennomføre analyser og produksjon av materiale, beregne verdier 
Fokus på formell håndtering, beholde oversikt og ivareta styrets plikter, osv.  

Eierne Har tapt mest, minst igjen å tape 
Er det vilje til å skyte inn mer penger, til hvilke betingelser i så fall 
Nødvendig deltaker for de fleste utenrettslige restruktureringer, i det minste 
for å stemme gjennom løsningen 
Ender ofte med en varierende andel av videre eierskap selv om det blir «full» 
konvertering av gjeld 

Bankene og de særlige 
finansiørene 

Som regel sikret kreditor, antatt best posisjon 
Reell beslutningstaker, også en ansvarsfull rolle 
God koordinering og felles agering av institusjoner og syndikater, dette er 
komplisert men veldig viktig for prosessen 

Obligasjonseiere En «mangeartet» långiver. Ett eller flere bond. Rollen til Nordic Trustee 
Som regel usikret og på holding-nivå, likevel betydelige innskrenkinger på 
eierbeføyelser og bør tas med for å unngå «ødeleggelser» i prosessen 
Vanskelig der de får en direkte hånd ned i underliggende selskaper, for 
eksempel på grunn av konserninterne lån ned i systemet 
Usikret, ofte spørsmål om konvertering eller ønske om å beholde 
kreditorposisjonen 

Kunder og andre viktige 
tredjeparter 

For eksempel oljeselskaper, verft, underleverandører og lignende 
Kan stå for kritiske elementer i verdikjeden til selskapet, kan også ha 
kreditorposisjon 
Langsiktige kontrakter i for eksempel offshore og supply som rene 
«verdipapirer»  
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4. DET «TYPISKE» CASET OG HVORFOR  

DET IKKE PASSER INN I KONKURSLOVEN 

 En vanlig selskapsstruktur 

Børsen Familien 

PARENT 
ASA 

SUB 
SKATTEPARADIS 

Ltd. SUB SHIPS II AS  
SUB SHIPS AS 

SUB UK SHIPPING 

SUB DORMANT 
AFRIKA Pty. Ltd. 

SUB OFFSHORE AS 

SINGAPORE OP 
Plc Ltd. 

SUB OPERATION 
Ltd. 

SUB SOME 
CREWING 

Ltd. 

JV SINGAPORE 
Plc Ltd. 

SUB SOUTH 
AMERICA AS 

SUB SPV AS SUB ASIA Ltd. 

SUB SHIPS III AS  

SUB 
MANAGEMENT 

AS 

SUB 
CHARTERING 

AS 

• Likvider benyttes der de er 
tilgjengelige i gruppen 

• Internfordringer 

• Eksterne chartere 

• Interne bareboat chartere 

• Morselskapsgarantier 

• Ulike banker, ulike typer skip 

• Ulikt nivå på dekning i 
sikkerheter og hvordan 
kryssikkerheter foreligger 

• Management-
tjenester (visse) 

• Compliance og 
tillatelser 

100 % 

ATH/OSV   
X antall eide skip 

100 % 

100 % 100 % 100 % 100 % 

100 % 

100 % 100 % 50 % 

100 % 

100 % 

Crew betalinger til 
enkelte land 

Z eide skip  

ATH, PSV, OSV 

Obligasjonslån, ett 
eller flere.  

Sikret, usikret. 
Størrelse MRD NOK 

51 % 49 % 

100 % 100 % 100 % 

Y eide skip, PSV, OSV 
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5. STYRETS DILEMMA – KRAV OM FORSVARLIG 
EGENKAPITAL OG LIKVIDITET – 

HANDLINGSROM VS. OPPBUDSPLIKT 
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STYRETS DILEMMA FORTSETTER 

De juridiske rammene 
• Aksjelovene § 3-4: Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet. 
• Aksjelovene § 3-5: Handleplikt ved tap av egenkapital 
• Konkursloven § 61: Insolvensvurderingen 
• Straffeloven § 407: Oppbudsplikten 

Rettspraksis og juridisk teori 
• Helt konkrete vurderinger 
• Insolvenstidspunktet av sentral betydning, ofte en etterfølgende etterprøvelse/vurdering av 

boets organer og i ytterste fall domstolene 
• Det er alminnelig antatt at driften kan opprettholdes til tross for insolvens dersom det 

foreligger en realistisk plan nedfelt i konkrete tiltak som vil lede til at selskapet igjen blir 
solvent innen rimelig tid, styrets handlingsrom 

• Utviklingen i rettspraksis  
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6. LØSNINGENE 
Utgangspunktet da det hele startet var at de sikrede långiverne var opptatt av likebehandling 
og signaleffekt i forhold til de øvrige offshore rederiene. 

Likevel endt opp med svært ulike og spesialtilpassede løsninger, basert på følgende 
virkemidler: 

 
Bank debt haircut Kun i svært få tilfeller og i begrenset omfang 

Amortization holiday Ja, der dette har vært aktuelt 

Amortization holiday in % of sceduled installments Svært varierende, fra ca. 16 % - 90+ % 

New money bank debt I hovedsak ikke benyttet 

Bond maturity extension I hovedsak ja, enkelte unntak 

Covenant waivers I hovedsak ja, enkelte unntak 

Coupon reduction Benyttet i mer enn halvparten av sakene 

PIK Coupon introduced Sterkt varierende bruk 

Debt-to-equity conversion Sterkt varierende bruk, fordeling ca. 50/50 

Partial cash redemption at original maturity  I all hovedsak ikke aktuelt 

Partial cash redemption/tender offer Varierer, ca. halvparten av sakene 

New money bond debt Kun i et fåtall saker 

Equility Issue Varierende, benyttet i over halvparten av sakene 

Equility dilution  Varierer fra ca. 95 % ned til ca. 49 % 

B 
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Basert på data  
innhentet pr. 31.12.2016 
Kilder: Clarksons Platou 
Securities AS, Newsweb, 
Stamdata, Oslo Børs 
(børsmeldinger) 
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LØSNINGENE – HVA KAN DISSE 
FORTELLE OSS 

Overordnede forhold 
• Strukturelle grep – kun en forholdsvis liten del av sammenslåinger har funnet sted – 

ingen gjennomgripende konsolidering av markedsaktørene 
• Det tar lang tid å finne frem til løsningene – gjerne ett år eller mer 
• De ulike løsningene varierer stort. Generelt liten vilje hos de sikrede kreditorene til 

å ta tap på nåværende tidspunkt 
 

Prosessuelle forhold 
• Reservation of Rights (RoR) eller Stand-still avtale som grunnlag 
• Svært mange aktører med ulike interessemotsetninger involvert – med dertil 

hørende finansielle og juridiske rådgivere – nødvendighet av store møterom og en 
god porsjon tålmodighet 

• Splitting av lønnsom virksomhet og ulønnsom virksomhet kan være et grep 
• Konkursbehandling for å redusere gjeldsbyrden – ofte en trussel men relativt 

sjelden et virkemiddel 
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LØSNINGENE - AVSLUTNINGSVIS 

Gjeldsløsningen 
• Ny egenkapital – nødvendighet og bestemmer ofte nivå av videre innflytelse 
• Veien fra familieselskap til investeringsobjekt 
• Kjøpe seg tid gjennom å Kick-the-Can – ofte rentebetjening og avdragsutsettelse 

over en periode 
• Ulike posisjoner blant de sikrede bankene kan medføre «gruppeinndelinger» av 

skip og ulik rente- og avdragsprofil på lån basert på forventet inntjening 
• Obligasjonslån – sikrede og usikrede posisjoner. De siste ofte kun en «hold out 

value» 
            - Utkjøp ved bruk av rabatter, kurs eller Dutch/Reserve auction 
            - Noe konvertering  til egenkapital 
            - Konvertible instrumenter (warrants mv.) 
            - Fortsatt kreditorposisjon eller eliminering 
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7. VEIEN VIDERE 
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