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Handlingsalternativer — oppsummering fra 18. august
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Wiersholm/DHT ønsker å gi ny oppdatert informasjon og informere om
videre prosess

• Vi gjennomførte en
overordnet analyse og
verdsettelse frem mot
møtet 18. august 2014.

• Vi er bedt om å gi
eventuell ny informasjon
i Fylkesutvalget den 24.
september og utdype
noen punkter

• Det legges nå opp til en
parallell prosess for å
utrede de tre
handlingsalternativene.

• Det gir oss følgende
agenda =N.

3

Oppdatert
informasjon

Ny
informasjon

Kommende
anbud

Fremtidig
finansiering
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Videre
prosess

1. Fortsatt
eierskap

2. Fortsatt
eierskap med
ny medeier

3. Helt eller
delvis salg
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Oppdatert informasjon — Ny informasjon

Det viktigste elementene i den nye informasjonen vi har mottatt
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De viktigste anbudene fremover
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Oppdatert informasjon — Kommende anbud
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Fremtidig finansiering av Fjord 1
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Oppdatert informasjon — Fremtidig finansiering
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1. Fortsatt eierskap
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Videre prosess — Fortsatt eierskap
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Videre prosess — Fortsatt eierskap med ny medeier

2. Fortsatt eierskap og få inn ny medeier gjennom kapitalinnskudd
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Videre prosess — Helt eller delvis salg

3. Helt eller delvis salg

Salgs-
forberedelser

• Klargjøre oppgave-
fordeling og fremdrifts-
plan

• Sette sammen team

• Kartlegge markedet og
potensielle kjøpere

• Videreutvikle
forretningskonsept

• Avklare
skattespørsmål

• Vurdere alternative
salgsstrategier og
transaksjonsstrukturer

• Velge salgsmetode

• Selgers due diligence

• Verdsettelse

• Utarbeide selskaps-
presentasjon

• Utarbeide utkast til
aksjesalgsavtale

Markedsføring/
kvalifisering

• Etablere kontakt med
potensielle
interessenter

• Oversende'teaser"

• Signere
konfidensialitetsavtaler
(NDA)

• Presentere selskaps-
presentasjonen

• Presentere utkast til
aksjesalgsavtale

• Presentere
fremdriftsplan

• Be om indikativt bud

• Evaluere indikative
bud

• Skrive intensjonsavtale

Datarom/
endelig bud

• Kjøpers selskaps-
gjennomgang basert
på selgers fremlagte
dokumentasjon (ikke
konkurransesensitiv
informasjon) *

- Juridisk

— økonomisk

— Forretningsmessig

• Vurdere betydning for
pris og andre vilkår

• Be om endelig bud

Avtale-
forhandling

• Utvelgelse av endelig
kjøper

• Forhandle

• Aksjesalgsavtale

• Evt. aksjonæravtale

• Evt andre avtaler*

Closing/

gjennomføring

• Verifisere at vilkårene
for closing foreligger

• Undertegne avtaler

• Kjøpers due diligence"

• Melding til
konkurranse-
myndighetene

• Betaling av kjøpesum

• Overføring av aksjer

• Frigivelse av
eventuelle sikkerheter

• Andre gjennomførings-
handlinger

Beslutningspunkt Beslutningspunkt
for videre prosess for gjennomføring
primo desember 2014 dhtH


