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Kunne velge i utlån
Det er langt fra full utlånstørke for næringslivet. Da
oppkjøpsfondet Norvestor
skulle finansiere kjøpet av
børsnoterte Intelecom i
november, konkurrerte tre
banker om oppdraget.
HEIDI EGEDE-NISSEN
OSLO
Tirsdag skrev DN om skipsreder
Ole T. Bjørnevik som ikke fikk
fornyet låneavtalen hos Fokus
Bank.
Onsdag uttalte statsminister
Jens Stoltenberg til DN at han
frykter at også lønnsomme
bedrifter kan gå overende fordi
bankvesenet fortsatt ikke
fungerer som normalt.

ut et så stort beløp alene, og
skipsrederen jobber nå med
andre finansieringskilder. Et
alternativ er å få med seg andre
shippinginvestorer på laget.
– Får vi ikke finansiert
byggingen, vil vi heller ikke gå i
gang, Det er kun noen skrog vi har
bindende kontrakter på i Kina, og
disse betaler vi selv, ved hjelp av
egenkapital. Det er ikke noe
problem å la disse ligge tomme en
tid, forteller Bjørnevik.

Haugan avviser på generell
basis at 700 millioner kroner er
et for stort løft for banken, men
understreker at SMN ikke har
fått noen henvendelse fra Bjørnevik om finansieringsbistand.
– Jeg vil derfor ikke kommentere denne aktuelle saken eller si
noe mer om hvordan banken
eventuelt ville ha forholdt seg til
en søknad, sier SMN-sjefen.
stig.tore.laugen@dn.no

Positivt overrasket
Men det er ikke alle som merker
lånetørken. Da oppkjøpsfondet
Norvestor skulle kjøpe børsnoterte Intelecom for 173 millioner
kroner i november, opplevde
oppkjøpsfondet stor interesse
fra bankene.
– Man kan jo få inntrykk av at
bankene nesten er lammet og at
de ikke tør låne ut en eneste
krone. Men det er ikke vårt
inntrykk, sier partner Henning
Vold i Norvestor.
Oppkjøpsfondet fikk lånefinansiert halve kjøpesummen og
refinansiert
eksisterende
banklån i Intelecom, som leverer
kommunikasjonsløsninger til
bedriftsmarkedet. Selskapet skal
nå tas av børs.
– Vi kontaktet fire banker, og
vi fikk positiv respons fra tre.
Det var en bra konkurransesituasjon, sier Vold.
Han vil ikke opplyse hvilke
banker som kom med tilbud, bortsett fra at Norvestor endte
opp med Nordea som långiver.
Lisa Karlsen i Nordeas
oppkjøpsavdeling bekrefter at
banken arbeidet med Norvestors
finansiering som om det var
konkurranse om oppdraget.
– Jeg kan ikke gå i detaljer,
annet enn at Norvestor har fått
finansiering fra oss, sier
Karlsen.
Vold ble positivt overrasket
over at det var så bra respons fra
bankene da oppkjøpet skulle
finansieres.
– Vi trodde det skulle bli
vanskeligere. Men tilsynelatende

TRE BANKTILBUD. Norvestor og partner Henning Vold kunne velge og
vrake da oppkjøpsfondet skulle lånefinansiere oppkjøpet av børsnoterte
Intelecom i november. Foto: Gunnar Bløndal

NORVESTOR
Norvestor Equity forvalter
to oppkjøpsfond. Fondene kjøper
mellomstore bedrifter, utvikler
disse for siden å selge etter tre-fem
år.
� Flere av forvalterne bak Norvestor
har bakgrunn fra Norsk Vekst.
� De to aktive oppkjøpsfondene er
Norvestor IV og Norvestor V. Oppkjøpet av Intelecom skjedde i Norvestor
�

Tilsynelatende
fungerer markedet brukbart hvis kvaliteten på prosjektene
er god
Henning Vold, Norvestor

fungerer markedet brukbart hvis
kvaliteten på prosjektene er god,
sier Vold.
– DN skrev tirsdag om skipsreder Ole T. Bjørnevik som ikke
får låne mer penger i Fokus
Bank. Er det et dårlig prosjekt
han har da?
– Det er en nærliggende hypotese. Men det er også forskjell på
den situasjonen de ulike bankene
er i. Bankene ser vel litt
forskjellig på markedet nå om
dagen, sier Vold.
Dyrere og mindre
Men selv om norske og internasjonale banker var villige til å
bidra med finansiering for
Norvestor,
opplever
også
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V, der også sensorbedriften Wema og
avfallshåndteringsselskapet RenoNorden er plassert.
� Norvestor forvalter fond på tilsammen 3,5 milliarder kroner. I Norvestor V er det statlige fondet Argentum, Gjensidige, KLP, DnB Nor og
Storebrand investorer, foruten flere
utenlandske institusjonelle eiere,
som JP Morgan.

oppkjøpsfondet at bankene
stiller tøffere krav enn før.
Lånekostnadene øker og
bankene lar ikke fondene lånefinansiere like stor andel av kjøpesummen som tidligere.
– Vi har nå lånefinansiert 50
prosent av kjøpesummen. I det
norske markedet har det vært
vanlig med 60 prosent. Lånet er
også noe dyrere enn tidligere,
men vi mener likevel at vilkårene er fornuftige, sier Vold.
Hvilke
lånebetingelser
Norvestor har fått i Nordea,
ønsker ikke Vold å gå ut med.
Men etter det DN forstår er
rentebetingelsene ett prosentpoeng
dyrere
enn
før
finanskrisen.
– Hvis vi hadde bedt om like
mye lån som tidligere, tror jeg
ikke vi ville fått i nærheten av de
betingelsene vi har fått. Men selv
om
oppkjøpsfinansieringen
generelt sett er mindre og noe
dyrere, kompenseres dette med
at verdiene på selskapene vi
vurderer å investere i har
kommet ned, sier Vold.
heidi.egede-nissen@dn.no

Vi har hatt et usedvanlig travelt og
positivt år i 2008, og ser ikke mørkt på
2009, selv om vi vet det blir annerledes.

