
 

 

         Oslo, 19 May 2020 

 

Call for the formation of an ad hoc Bondholders’ Committee in relation to the bonds 

issued by Blåfjell AS 

 

To the bondholders in senior secured bonds with ISIN NO 001 080980.9 (the “Bonds”) issued 
by Blåfjell AS (the “Issuer”) on 9 November 2017 

 

A Norwegian translation will follow the English text. In case of any inconsistency between the Norwegian 

translation and the English text, the English text shall prevail.  

 

This notice (the "Notice") will be sent by Intertrust (Norway) AS (the 
"Trustee") to the direct registered owners and registered authorised nominees 
of the Bonds. This notice has also been published on the website of the Trustee 
in accordance with the Terms and Conditions. If you are an authorised nominee 
under the Norwegian Securities Depository Act of 2019 no. 6 (Nw. 

Verdipapirsentralloven) or if you otherwise are holding Bonds on behalf of 
someone else on a Securities Account, please forward this Notice to the holder 
you represent as soon as possible.  

 

Intertrust (Norway) AS (the “Trustee”) is acting as Trustee on behalf of the Bondholders under the terms 

and conditions relating to the Bonds dated 9 November 2017 (the “Terms and Conditions”).  

Capitalized terms not defined herein shall have the same meaning as in the Terms and Conditions.  

 

Initiative to gather an ad hoc Bondholders’ Committee  

Pursuant to the cancelled Bondholders’ Meeting which was planned to be held 24 March 2020 and as 

communicated in the Notice to Bondholders issued 16 March 2020, the Trustee did not receive a 

sufficient response from Bondholders in order to elect a BHC in accordance with the requirements in the 

Terms and Conditions.  

 

The current situation, and the guidelines set by the Norwegian Authorities considering COVID-19, makes 

it difficult to arrange for a new Bondholders’ Meeting in order to gather a Bondholders’ Committee. 

Considering these circumstances, three of the Bondholders have taken the initiative to form an ad-hoc 

Bondholders’ Committee and requested the Trustee to call for the formation of an ad hoc Bondholders’ 
Committee.   

 

Pursuant to cl. 18.3 of the Terms and Conditions, a Bondholders’ Committee may enter into discussions 

with the Issuer and other creditors of the Issuer and by majority decision among its members (i) adopt 

such procedural rules as it considers appropriate and (ii) prepare proposals and recommendations to the 

Bondholders. The Bondholders’ Committee may not bind the Bondholders to any agreement or decision. 

The Trustee shall provide reasonable assistance to the Bondholders’ Committee and participate in its 

meetings.  

 

Any Bondholder who wish to participate to the ad hoc Bondholders’ Committee, or who has any 

objection to the formation of an ad hoc Bondholders’ Committee is hereby asked to contact the Trustee 

by e-mail no later than 8 June 2020.  
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For further information, please contact: 

 

For the ad hoc Bondholders’ Committee: 

Arne W. Eidshagen 

E-mail: arne.eidshagen@fortefondene.no 

 

Christian Bjørnæs 

E-mail: christian@leadenhall.no 

 

Haakon J. Bjørum 

E-mail: global_sailor@yahoo.com 

 

 

For the Trustee: 

Eleonore Foss 

Intertrust (Norway) AS  

E-mail: eleonore.foss@intertrustgroup.com 

Phone: +47 958 14 513 

 

Andreas W. Hennyng 

Intertrust (Norway) AS 

E-mail: andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com 

Phone: +47 971 87 151 
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Oslo, 19. mai 2020 

Notis til Obligasjonseierne 

 

Til obligasjonseierne av senior sikrede fast rente obligasjoner med ISIN NO 001 080980.9 

(heretter «Obligasjonene») utstedt av Blåfjell AS (heretter «Utsteder») 9. november 2017. 

 

Denne notisen ("Notisen") vil bli utstedt av Intertrust (Norway) AS 
("Tillitsmannen") til direkte registrerte eiere av obligasjoner. Denne notisen 
har også blitt publisert på internettsiden til tillitsmannen i henhold til 
obligasjonsvilkårene (Terms and Conditions).  Hvis du er en autoroisert holder 
av obligasjoner under Verdipapirsentralloven, eller hvis du på annen måte 
holder obligasjonser på vegne av noen andre på en verdipapirkonto, vennligst 
videreformidle Notisen til den respektive eier av obligasjonene.  

 

Intertrust (Norway) AS (heretter «Tillitsmannen») opptrer som Tillitsmann på vegne av 

Obligasjonseierne under obligasjonsvilkårene utferdiget i relasjon til Obligasjonene datert 9. november 

2017 (heretter «Obligasjonsvilkårene»).  

 

Ord og uttrykk som ikke eksplisitt er definert i denne notisen skal ha samme mening som i 

Obligasjonsvilkårene.  

 

Initiativ til opprettelse av en ad hoc Obligasjonseierkomite 

I henhold til det avlyste Obligasjonseiermøtet (Bondholders’ Meeting), som var planlagt å avholdes 24. 

mars 2020, og som kommunisert i Notice to Bondholders utstedt 16. mars 2020, mottok ikke 

Tillitsmannen tilstrekkelig respons fra Obligasjonseiere som ønsket å delta i en Obligasjonseierkomite i 

henhold til Obligasjonsvilkårene.  

 

Den nåværende situasjonen og myndighetenes retningslinjer i forbindelse med COVID-19 gjør det 

vanskelig å avholde et nytt Obligasjonseiermøte (Bondholders’ Meeting) for å oppnevne en 

Obligasjonseierkomite. Grunnet disse omstendighetene har tre Obligasjonseiere tatt initiativ til å danne 

en ad hoc Obligasjonseierkomite og har bedt Tillitsmannen om å initiere dannelsen av en ad hoc 

Obligasjonseierkomite.  

 

I henhold til cl. 18.3 av Obligasjonsvilkårene, kan en Obligasjonseierkomite innlede diskusjoner med 

Utsteder og øvrige kreditorer av Utsteder og ved flertall av komiteens medlemmer kan den (i) vedta slike 

prosedyreregler som den anser hensiktsmessige og (ii) utarbeide forslag og anbefalinger til 

obligasjonseierne. En obligasjonseierkomite kan ikke binde obligasjonseierne til noen avtale eller 

beslutning. Tillitsmannen skal bistå Obligasjonseierkomiteen med hjelp i rimelig omfang, og delta i dens 

møter.  

 

Obligasjonseiere som ønsker å delta i ad hoc Obligasjonseierkomiteen, eller som har noen innsigelser i 

forbindelse med dannelsen av en ad hoc Obligasjonseierkomite, er henvist til å ta kontakt med 

tillitsmannen per e-post innen 8. juni 2020 
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For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: 

 

For ad hoc Obligasjonseierkomiteen: 

Arne W. Eidshagen 

E-mail: arne.eidshagen@fortefondene.no 

 

Christian Bjørnæs 

E-mail: christian@leadenhall.no 

 

Haakon J. Bjørum 

E-mail: global_sailor@yahoo.com 

 

 

 

For Tillitsmannen: 

Eleonore Foss 

Intertrust (Norway) AS  

E-mail: eleonore.foss@intertrustgroup.com 

Telefon: +47 958 14 513 

 

Andreas W. Hennyng 

Intertrust (Norway) AS 

E-mail: andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com 

Telefon: +47 971 87 151 
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