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Selskapets virksomhet

Fjordl har hatt en omfattende restrukturering med rendyrking og
effektivisering av sjøtransport som kjernevirksomhet ut fra Florø

Salg av 51% av
aksjene i de tre
busselskapene til

Nettbuss

Salg av gods-
virksomheten

Fjordl Transport
AS og Molde

Reiseservice AS

Salg av de
resterende 49%
av aksjene i de Tilbakekjøp av

tre MF Fanafjord
busselskapene til

Nettbuss

Havila kjøper
aksjeposten til

Møre og
Romsdal på 41%

Kjøp av Widerøe
— Fjordl får

eierandel på 34%

Leif Øverland
Nedleggelse av slutter som
Molde-kontoret - konsernsjef —
samlokalisering i Stig Kristoffersen

Florø konstitueres som
ny konsernsjef

Sjøtransport på kontrakt med det offentlige

Rammebetingelsene for konsernets aktivitet er
hovedsakelig gitt av offentlige myndigheter gjennom
anbudsutlysning

Nær 100% av alle ferjesamband og hurtigbåtruter i Norge
er tildelt gjennom anbud fra Vegvesenet (riksveier) og
fylkeskommuner (fylkesveier)

Salg av aksjene i
Moaterminalen
Holding AS og
Fjord1 Partner
AS (bybanen i

Bergen)

Dagfinn Neteland
lanseres som ny
konsernsjef i

Fjordl

Eierskap

Konfidensielt

Sogn og Fjordane
fylkeskommune

1 100%

Fl Holding AS

1 59%

Havila Holding AS

1100%

Havilafjord AS

41% I

Fordi AS
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Selskapets virksomhet

Fjordl fremstår i dag som Norges største ferjeselskap

Hovedvirksomhet - 2013

Sjø

Ferje

Omsetning
1 868 mill

Driftsresultat
70 mill

Hurtigbåt

Omsetning
97 mill

Driftsresultat
-6 mill

Catering

Omsetning
209 mill

Driftsresultat
38 mill

Reiseliv

Omsetning
70 mill

Driftsresultat
11 mill

Annet

Omsetning
111 mill

Driftsresultat
39 mill

Driftsmidler
3 690 mill

Driftsmidler
145 mill

Driftsmidler
11 mill

Driftsmidler
1 mill

Driftsmidler
108 mill

Nøkkeltall 2013

1 279 ansatte 69 ferjer 11 hurtigbåter
27 mill

passasjerer og
8,6 mill biler

• Under Annen virksomhet drives virksomhet innen reisebyrå, verksteddrift, finans-

og eiendomsforvaltning

Konfidensielt

Fjordl har aktivitet i 7 av 19 fylker*

• Hovedtyngden av
ferjedriften ligger p å
Vestlandet (de fire
vestlandsfylkene) ,
men selskapene driver
også ferjesamband i
Finnmark, Sør-
Trøndelag og
Buskerud

Omsetningsfordeling - 2013

Reiseliv Annet

Catering



Selskapets virksomhet

Fjordl fikk en betydelig aksjepost i Widerøe i 2013

Kjøpet av Widerøe's Flyveselskap AS

Transaksjon

Effektivisering
av Widerøe

• Fjordl etablerte i 2013 WF Holding AS sammen med
Torghatten ASA og Nordland Fylkeskommune.

• Selskapet fikk tilført NOK 500 mill fra sine eiere og kjøpte
aksjemajoriteten i Widerøe's Flyveselskap AS for NOK 300
mill. WF Holding kjøpte videre 7 Dash Q400 fly finansiert
med egenkapital og opptak av lån.

• SAS blir med på eiersiden frem til 2016 da de kjøpes ut
basert på en earn-out modell.

• Fjordl har hatt en total investeringskostnad i forbindelse
med transaksjonen på NOI

• Det er startet en effektiviseringsprosess i Widerøe der
målsetningen er å redusere kostnadsbasen med NOK 200
mill.

Nøkkeltall 1.11.2012 — 31.12.2013 (14 måneder)

Omsetning Driftsresultat Ansatte Fly Passasjerer
4176 mill 198 mill 1 500 42 2,8 mill

Konfidensielt

Eierskapet i Widerøe

TORGHATTEN 51%

Fjordld. 34%

NoråL* ci 15%
FYLKESKOMMUNE

WF Holding AS

80%1

As

20%

vviderøe
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Kontraktsportefølje

Sambandsoversikt (kontrakter inngått på anbud) for Fjordl

samband

Årli
2014 2015 01♦~'~017 2018 2019 2020 2021 2022 omsetnin

605

89

70

67

79

16

47

32

181

32

91

143

10

43

80

202

97

Kontraktsperiode

Opsjonsperiode

• Fjord1 har 10 av de 14 største ferjesambandene i Norge
• Bjørne- og Boknafjorden med ferjesambandene Arsvågen-Mortavika og Halhjem-Sandvikvåg er hovedfartsåren

mellom Stavanger og Bergen, og utgjør to av de tre mest trafikkerte sambandene i Norge
• Lokalbåt er hurtigbåtdrift mellom kommunene eller regionene: Flora, Bremanger og Vågsøy, Høyanger, Lærdal,

Aurland og Balestrand, Gulen, Solund og Askvoll
• I tillegg har Fjordl turistruter på sjøsiden som omfatter ruter på Nærøyfjorden, Geirangerfjorden og hurtigbåt mellom

Bergen og Flåm

Konfidensielt
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Finansiell informasjon og kapitalstruktur

Fjordl har hatt en synkende omsetning som følge av spissing mot
kjernevirksomheten

NØkkeltall

(NOK mill) 2009 2010 2011 2012 2013 20146

Omsetning 2 922,5 3 023,5 2 980,5 2 387,1 2 355,7 2 469,2

EBITDA 577,6 631,2 484,6 310,1 409,5 455,4 3

Drifts resultat 174,0 340,3 208,5 40,5 152,1 232,6 3

Årsresultat 68,6 200,0 70,5 (58,0) 26,9 68,0 2

E 2

Vekst omsetning

EBITDA-margin

3,3 %

19,8 %

3,5 %

20,9 %

-1,4 %

16,3 %

-19,9 %

13,0 %

-1,3 %

17,4 %

4,8 %

18,4 %
Y 1
0
? 1

Driftsmargin 6,0 % 11,3 % 7,0 1,7% 6,5 % 9,4 %

Resultatmargin 2,3 % 6,6 % 2,4 % -2,4 % 1,1 % 2,8 %

2006 2007"'' 2008 2009 1H 2010 1H 2011

Egenka pita I 849,6 1 168,2 1 211,0 1 111,3 1 137,1

Langsiktig gjeld 2 458,3 2 522,4 2 811,3 2 582,6 2 791,3

Kortsiktig gjeld 625,1 692,1 756,4 657,4 677,5

Arbei ds ka pita l 268,9 (422,2) (396,3) (388,4) (499,4)

•

•

•

•

•

Konsernets omsetning falt betydelig etter at godsvirksomheten ble solgt
i slutten av 2010 og bussvirksomheten i 2011 (med full virkning på
konsernomsetningen fra 2012).

Selskapet hadde en del uhell, oppstartsproblemer og nedskrivninger
som medførte Resultatet bærer tydelig
preg av opprydning fra tidligere år. Bedre styring av kontrakter og en
betydelig reorganisering og effektiviseringsprosess er imidlertid med og
øker resultatet i 2013.

Selskapet hadde NOK i salgsgevinster i 2013 og gjennomførte
nedskrivninger på samband med NOK mill.

Egenkapitalandelen er redusert fra 26,7% i 2010 til 24,7% i 2013.

Fjord1 levere et regnskap for 1. kvartal på linje med budsjett.

Konfidensielt
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Finansiell informasjon og kapitalstruktur
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Fremtidsutsikter / Risikoprofil
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Oversikt over markedsaktører

Fjordl fremstår fortsatt som den største norske aktøren innenfor ferge-
og hurtigbåtmarkedet i Norge, men det er små strukturelle endringer 

Markedsbeskrivelse

• Ferje og hurtigbåtmarkedet i Norge var gjennom
en omfattende restrukturering frem mot 2010, og
det er 4 selskaper som kontrollerer markedet

• Selskapenes virksomhet er nasjonal, og de
konkurrerer på lik linje om anbud i hele Norge.

• Fjordl er den største aktøren, mens Torghatten
har vokst mest siden 2010 som følge av
anbudsseire, og spesielt Vestfjorden i Nordland

• Omsetning for Boreal er 2012 tall.

• Fjordl har 10 av de 14 største ferjesambandene i
Norge og ca. 50% av ferjemarkedet i Norge
basert på antall transporterte personbilenheter

Omsetning 2010 og 2013 (NOK mill)
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Oversikt over markedsaktører

Norge er det store markedet sett med nordiske øyne for sjøbasert
passasjertransport basert på kontrakt med offentlige myndigheter

Norge skiller seg
fra resten av

Norden

Markedsfokus er
persontransport
på kontrakt med
det offentlige

Mols-Linien A/S i Danmark er den
største aktøren i Norden utenfor

Norge

0 Mots-Linien
Din genvej i Danmark

• Markedet i de andre nordiske landene for ferge- og hurtigbåttransport basert på
kontrakter med offentlige myndigheter er vesentlig mindre som en følge av en helt
annerledes kystlinje.

• De er få store aktører i det Nordiske markedet utenom i Norge.

• I det vi definerer som ferge og hurtigbåtmarkedet inkluderer vi ikke aktører som er
fokusert mot cruise/turisme/overfart mellom de nordiske landene og/eller Tyskland.

• Blant disse aktørene finner vi DFDS, Stena Line, Color Line, Viking Line, Fjordline,
Tallink Silja, Rederiaktiebolaget Eckerå, Scandlines, Birka Line, Destination
Gotland, Nordo Link, Bornholmstrafikken, HH Ferries og RG Line

• Den eneste aktøren som har et fokus og omfang innenfor ferge- og
hurtigbåttransport på kontrakt med offentlige myndigheter som gjør det relevant å
nevne dem er Mols Linien med en omsetning på DKK 536 mill i 2013.

• Selskapet er en hurtigbåtaktør fokusert rundt transport av passasjerer og biler

mellom Øst- og Vest-Danmark (Jylland og Sjælland).
• Selskapet har tilsynelatende ingen strategiske ambisjoner om å utvide til andre

nordiske land enn Danmark.
• Selskapet er notert på NASDAQ OMX Copenhagen A/S.
• Mols Linien er dermed den femte største aktøren innenfor ferge- og

hurtigbåtmarkedet i Norden etter de 4 store norske selskapene.

Konfidensielt dht



Markedsutsikter/ Trender
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Markedsutsikter / Trender

Markedet for andre driftsområder i Fjordl er relativt stabilt

4
v

•~

Reiseliv/Turisme

Fjordl opererer fire reiselivsruter, to ruter på
Sognefjorden og Nærøyfjorden og to ruter på
Geirangerfjorden.

Reisebyrådrift
Fjordl eier et reisebyrå — Måløy Reisebyrå AS

Eiendomsdrift
Forvaltning av eiendommer eid av Fjordl konsernet der
det også er eksterne leietakere

Drift av bomstasjoner
Fjordl har forretningsførsel for flere bomstasjoner i
Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal

Finansforvaltning
Denne virksomheten er retta inn mot anleggsaksjer og
løpende oppfølgning av finansielle engasjement

Segmentet har hatt vekst i 2013. Vi forventer at veksten i
dette markedet vil følge reiselivsmarkedet generelt og
utviklingen i verdensøkonomien.

Selskapet har klart å oppnå gode resultater til tross for en
negativ trend for denne type selskaper. På sikt forventer vi
utfordringer med å opprettholde volumer og marginer
ettersom reiser organiseres over Internett

Vi forventer stabilitet i det eiendomsmarkedet Fjordl
henvender seg mot med solide leietakere på langsiktige
kontrakter

Vi forventer stabilitet i dette området der det er god
forutsigbarhet i inntjeningen

Dette vil være påvirket av de generell svingninger i
makroøkonomiske forhold

Konfidensielt dht
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Verdivurdering

Det er i hovedsak tre relevante metoder innen verdsettelsesteorien

1

2

3

VERDI BASERT PÅ NEDDISKONTERING AV FREMTIDIGE FORVENTEDE KONTANTSTRØMMER

• Den forventede kontantstrøm kapitaliseres (neddiskonteres) med et risikojustert avkastningskrav.
Avkastningskrav skal reflektere hvilken avkastning markedet krever for å være villig til å investere i prosjekter
med tilsvarende risiko.

• Alternativ metode ved stabile virksomheter i et stabilt marked er normalresultatmetoden der man basert på
historiske resultater, prognoser og budsjetter estimerer et normalt fremtidig resultat. Dette neddiskonteres med et
risikojustert avkastningskrav som nevnt ovenfor.

VERDI BASERT PÅ SAMMENLIGNING MED VERDIEN AV LIGNENDE SELSKAPER

• Det kan benyttes informasjon om nylig omsatte selskaper, eventuelt emisjoner eller oppdatert markedspris for
børsnoterte selskaper.

• Ulike analyser av sammenlignbare selskaper utføres og flere multipler kan benyttes.

SUBSTANSVERDIMETODEN

Substansverdien av egenkapitalen er definert som markedsverdien av eiendelene fratrukket markedsverdien av
selskapets gjeld. Ved bruk av substansverdimetoden tar man utgangspunkt i siste tilgjengelige balanse og
korrigerer så denne for mer-/mindreverdier i Selskapets eiendeler og gjeld.

DHT anser neddiskontering av fremtidige forventede kontantstrømmer som den mest hensiktsmessige
metoden ved verdsettelse av selskaper. Dersom det finnes børsnoterte sammenlignbare selskaper
eller nylige transaksjoner med sammenlignbare selskaper, er dette også en god tilnærming, både
som en støtte/kontroll for kontantstrømberegningen og som en isolert verdsettelsesmetode.

Konfidensielt



Verdivurdering

Formålet med verdivurderingen gjør at DHT vurderer det som hensiktsmessig å
benytte flere metoder for verdsettelse for å gi SFJ et godt beslutningsgrunnlag

DHT vil legge til grunn 3 ulike vinklinger for verdsettelse av Fjordl

A - Neddiskontering av fremtidig
forventede kontantstrømmer

- Dette er etter vår mening den teoretisk
mest korrekte metoden som hensyntar
den forventede utviklingen til selskapet
fremover.

• Erfaringsmessig vil imidlertid ledelsens
egne prognoser vurderes som for
optimistiske, og kjøpere vil
argumentere for at de ikke vil betale
for en vesentlig høyere kontantstrøm
som de selv skal være med å skape.

• I forhold til Fjordl vil en verdivurdering
ved denne metoden baseres på
ledelsens forventning om
omsetning/resultat i henhold til
langtidsbudsjett til og med 2017, og at
2017-nivået utgjør for selskapet et
evigvarende "normalnivå" mhp årlig
resultat/kontantstrøm videre.

B - Verdsettelse av kontraktene og
eiendelene i balansen

• Metoden er en kombinasjon av
neddiskontering av fremtidige
kontantstrømmer og
substansverdimetoden.

• Vi vil legge til grunn en verdsettelse
av hver enkelt kontrakt og beregne
nåverdien av denne. Dagens bokførte
verdi av skipene brukes som
«investering» og kontantstrøm
fremover er årlige kontantstrømmer +
forventet utrangeringsverdi til
fartøyene ved kontraktens slutt.

• Andre eiendeler og forpliktelser
verdsettes til markedsverdier.

C - Multippelanalyse — verdsettelse
basert på markedsprising av andre
sammenlignbare selskaper

• På et generelt grunnlag anbefaler vi å
teste resultatene fra en
inntjeningsbasert-analyse mot
resultatene fra en markedstilnærming
og en relativ vurdering med bruk av
relevante multipler/nøkkeltall.

• Metoden krever at det finnes
referanser fra prising av
sammenlignbare selskaper i forhold til
underliggende størrelse, livssyklus,
produktmix og marked.

• Vi har derfor gjort en analyse basert
på prisingen av Fjordl i 2011, de bud
som ble mottatt og nøkkeltallene til
Selskapet i 2010 og 2011.

• Denne analysen gir en meget god
indikasjon på hvilke priser man kan
forvente ved salg av selskapet i dag.

DHT ønsker å bruke disse tre metodene for å estimere verdien av Fjordl AS. Dette for å gi Oppdragsgiver
best mulig forståelse for verdien av Fjordl, de ulike verdidriverne og hvordan en potensiell kjøper vil

gjøre sin verdsettelse av selskapet.

Konfidensielt



Forutsetninger for kontantstrømanalysen

Konfidensielt

Verdivurdering A - Kontantstrømmetoden
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Verdivurdering A - Kontantstrømmetoden

Forutsetninger for kontantstromanalysen (forts.)
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Verdivurdering A - Kontantstrømmetoden

Beregning av fremtidige kontantstrømmer
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Verdivurdering A - Kontantstrømmetoden
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Verdivurdering B — Nåverdi kontrakter
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Verdivurdering B - Nåverdi kontrakter
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- — Multippelanalyse
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Verdivurdering C — Multippelanalyse
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Verdivurdering — Synergier og strategisk premie
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Verdivurdering - Synergier og strategisk premie

dhtH



Verdivurdering Synergier og strategisk premie
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Verdivurdering — Konklusjon



Verdivurdering - Konklusjon
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Muligheter og risiko ved fortsatt eierskap
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Muligheter og risiko ved fortsatt eierskap
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Salg av aksjer i Fjord i - alene eller i samarbeid med Havfila
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Potensielle kjøpere av aksjer i Fjord i
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Vedlegg

Vedlegg
- Referanser

-) Beregning av avkastningskrav

Konfidensielt
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Referanser

Referanser

• Samtaler med ledelsen i Fjord1

• Årsrapport 2013

• Regnskap første kvartal 2014

• Budsjett 2014

• Langtidsbudsjett 2015-2017

• Investeringsplaner

• Oversikt over kontraktene i selskapet

• Sambandsregnskap 2013

• Styreprotokoller 2013 og 2014

• Hjemmeside Fjord1

• Rentebetingelser

• Notat fra Wiersholm

• Oslo Børs og Netfonds — markedsverdier
transportselskaper

• Hjemmesider konkurrerende selskaper

• Årsregnskaper til konkurrerende selskaper

• Norges Bank — statsobligasjonsrente og NIBOR-
renter

Konfidensielt dhtH



Beregning av avkastningskrav

Beregningen av avkastningskravet tar utgangspunkt i kapitalverdimodellen, med
enkelte tillegg for å hensynta selskapenes størrelse

Metode

• Ved beregning av nåverdien er
diskonteringsrenten fastsatt med utgangspunkt i
et risikojustert avkastningskrav.
• Avkastningskravet skal reflektere hvilken

avkastning markedet krever for å være villig til å
investere i prosjekter med tilsvarende risiko.

• Avkastningskrav til totalkapital (Weighted
Average Cost of Capital - WACC) beregnes slik:
• WACC = ke * (E/(E+G)) + kg * (G/(E+G))
• ke = Avkastningskrav til egenkapital
• kg = Gjeldsrente
• (E/(E+G)) = Egenkapitalandel basert på

markedsverdier
• (G/(E+G)) = Gjeldsandel basert på markedsverdier

• Et avkastningskrav til totalkapitalen er et
markedsvektet gjennomsnitt av gjeldsrenter og
avkastningskrav til egenkapitalen.

• Fjord 1 hadde en egenkapital på ca. Nok 1,1
mrd og en netto rentebærende gjeld på ca. NOK
2,1 mrd per 31/12-2013. Dette tilsvarer en
kapitalstruktur med egenkapitalandel på 35%.
• Vi har dermed forutsatt dette i verdivurderingen.

Avkastningskrav til egenkapitalen

• I beregningen velger vi å ta utgangspunkt i
Kapitalverdimodellen (KVM).

KVM er etter vår oppfatning den best begrunnede
modellen av modeller som kan anses praktikable.

• Videre har vi erfaring for at markedet ofte benytter
KVM i sine vurderinger.

• KVM må imidlertid anvendes med omhu for lite likvide
børsselskaper og ikke børsnoterte selskaper.

• Det er i så fall nødvendig å ekstrahere informasjon fra
betaverdier for børsnoterte selskaper som
risikomessig kan sammenlignes med prosjektet som
vurderes.

• I KVM er avkastningskravet til egenkapitalen
estimert som følger:
• ke=Rf+13xMP
• ke = Avkastningskravet til egenkapitalen
• Rf = Risikofri rente
• (3 = Beta, gir uttrykk for markedsrelatert risiko.

• 13 er et mål på volatiliteten for selskapets avkastning
sammenlignet med markedsporteføljen.

• En virksomhet som verdimessig følger markedet, vil
ha Beta lik 1. En virksomhet som varierer i mindre
grad enn markedet vil ha Beta lavere enn 1.
Tilsvarende vil selskaper som varierer i større grad
enn markedet ha Beta større enn 1.

• MP = Markedets risikopremie.
• Gir uttrykk for den meravkastning en investor krever

for å investere i en markedsportefølje.
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Beregning av avkastningskrav

Beregningen av avkastningskravet tar utgangspunkt i kapitalverdimodellen, med
enkelte tillegg for å hensynta selskapenes størrelse (forts.)

Avkastningskrav til egenkapitalen (forts.)

• Risikofri nominell rente er satt lik 5-års og 10-års
statsobligasjonsrente per 8/7-2014 som var
2,2%.
• 10-års rente er vektet 2/3.

• Markedsrelatert risiko — betaverdi for Fjordl
varierer for virksomhetsområdene, og vi har
konkludert med en verdi fra
• Kollektivtransportbransjen har en mer stabil

avkastning enn markedsporteføljen (beta fra

Selskapet har imidlertid virksomhet innenfor andre
virksomhetsområder med en betydelig høyere
betaverdi og en høy gjeldsbelastning.
Vi har derfor konkludert med en betaverdi på

• Markedets Risikopremie - Relevant
gjennomsnittlig risikopremie i markedet (MP)
kan ikke måles eksakt, men må bygge på
forutsetninger om fremtidig utvikling.

- Ifølge empiriske undersøkelser har den historiske
risikopremien i Norge vært nærmere 7, men
alminnelig forutsatt risikopremie synes å ha blitt
redusert de senere år.
Damodaran online har estimert en risikopremien i
Norge på 4,5%.
Vi legger til grunn en risikopremie på prosent i
våre beregninger.

Justering til KVM

Konfidensielt

Empiriske analyser viser at KVM ikke gir et fullstendig
estimat av avkastningskravet til egenkapital når den
anvendes på mindre selskaper (målt i markedsverdi)
og mindre likvide aksjer.

Investorer foretrekker investeringer som lett kan
konverteres til kontanter ved at det eksisterer et
effektivt og likvid annenhåndsmarked for omsetning av
aksjene.
• Dette er ikke tilfellet med en investering i TB direkte.

Det argumenteres derfor for en premie i
avkastningskravet til egenkapital i størrelse
fnr de mindre likvide børsselskaper, og i størrelsen

for lite likvide selskaper og ikke børsnoterte
selskaper.

Med hensyn til Fjordl , der aksjene ikke er direkte
omsettbare, tar vi derfor utgangspunkt i en
likviditetspremie i størrelsesorder
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