
   

 

This is an English office translation of a Norwegian Notice for Second Written Procedure. In case of any inconsistency between 

the Norwegian document and the English translation, the Norwegian document shall prevail.  

 

 

Notice for second written procedure for bonds issued by Blåfjell AS 

 

To the holders of the Senior Secured Fixed Rate Bonds with ISIN: NO 001 080980.9 (the "Bonds") issued by Blåfjell AS (the 

"Issuer") on 9 November 2017 

 

Capitalized terms not otherwise defined in this notice shall have the meaning given to them in the terms and conditions 

relating to the Bonds (the "Terms and Conditions"). 

 

his notice has been sent by Intertrust (Norway) AS (the "Trustee") to direct registered owners and registered authorised 

nominees (Nw. forvaltere) of the Bonds. If you are an authorised nominee under the Norwegian Securities Depositary 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. See "Voting rights" in Section B 

(Decision procedure) for further information. 

 

Intertrust (Norway) AS (the «Trustee”), acting in its capacity as Trustee for the Bondholders under the Terms and Conditions, 
hereby initiates a second written procedure (the "Second Written Procedure"), whereby the Bondholders can approve or 

reject an instruction proposal (the “Proposal”). The proposal and the background thereto are described in Section A 
(Background and Proposal). 

  

NO DUE DILIGENCE CARRIED OUT IN CONNECTION WITH THIS SECOND WRITTEN PROCEDURE 

 

Please note that no due diligence whatsoever (legal, financial, tax, environment or otherwise) has been carried out by the 

Trustee or any of its advisors or any other person for the purposes of the Second Written Procedure or with respect to the 

Issuer or its assets, why this notice for the Second Written Procedure does not contain any risk factors or other disclosures 

with respect to the Issuer or its assets that have been produced as a result of any such due diligence. 

 

LIMITATION OF LIABILITY OF THE TRUSTEE 

 

The Proposal is presented to the Bondholders by the Trustee in accordance with the obligations under clause 16.4, without 

any evaluation, advice or recommendations from the Trustee to the Bondholders whatsoever. The Trustee has not assessed 

the Proposal (and its effects, should it be adopted) from a legal, commercial, financial or other perspective and the Trustee 

expressly disclaims any liability whatsoever related to the content of this notice and the Proposal (and its effects, should it 

be adopted). The Trustee has assumed that documentation and other evidence (if any) delivered to it pursuant the Proposal 

is accurate, correct and complete and the Trustee has not verified the contents of any such documentation. The Bondholders 

are recommended to seek their own professional advice in order to independently evaluate whether the Proposal (and its 

effects) is acceptable or not. Neither the Trustee, nor any of its advisors has carried out any due diligence in connection with 

the Proposal and no party can guarantee any satisfactory outcome of the Proposal set out herein. 

 

 

ALL BONDHOLDERS ARE STRONGLY ENCOURAGED TO REVIEW AND CONSIDER THE PROPOSAL 

 

Before making a decision whether to accept the Proposal, each Bondholder is advised to carefully review the content of this 

document and the proposed resolution set out in Paragraph 5 of Section A  

(Background and Proposal) below and the limitation of liability provision set out above. If a Bondholder is uncertain as to the 

content and significance of this document and the measures the Bondholder should take, the Bondholder is advised to consult 

its own legal, tax or financial adviser for this purpose. The Trustee will not, and is under no obligation to, update this 

document. 

 

 

PARTICIPATION IN THE SECOND WRITTEN PROCEDURE 

 

Bondholders may participate in the Second Written Procedure by completing and sending the voting form attached below to 

the Trustee. The Trustee must receive the voting form no later than by 16.00 (CET) on 13 November 2020 by mail, via courier 

or e-mail to the addresses indicated below. Votes received thereafter will be disregarded. Please note that the Second 



 

 

Written Procedure may expire early if the requisite majority consents of the total Adjusted Nominal Amount have been  

received before 16.00 (CET) 13 November 2020. 

 

To be eligible to participate in the Second Written Procedure a person must fulfil the formal criteria for being a Bondholder 

on 6 November 2020 (the "Record Date"). This means that the person must be registered on a Securities Account with VPS 

as a direct registered owner (Nw. direkteregistrert eier) or authorised nominee (Nw. forvalter) with respect to one or several 

Bonds. 

 

If you have an interest in a Bond but are not registered as a direct registered owner or authorised nominee on a Securities 

Account, you need to obtain a power of attorney or other proof of authorisation from the person who fulfils the formal 

criteria for being a Bondholder on the Record Date, to be able to participate. An alternative may be to ask the person that is 

registered as a Bondholder and holds the Bonds on your behalf to vote in its own name as instructed by you. For further 

information on voting, please see under Voting rights in Section B (Decision procedure). 

 

Please contact the securities firm you hold your Bonds through if you do not know how your Bonds are registered or if you 

need authorisation or other assistance to participate. 

 

Important Dates 

Record Date (for voting): 6 November 2020 

Last time and day to vote: 16.00 CET on 13 November 2020 

 

A. Background and Proposal 

 

1.     Background and current situation. 

 

As of 23 July 2020, Namdal district court pronounces a verdict of opening of public negotiation of reconstruction for Blåfjell 

AS (the “Issuer”) and Blåfjell Holdings AS (the “Guarantor”).  
 

As of 29 October 2020, the reconstruction committee reported to Namdal district court that there were no prospects of 

voluntary reconstruction or forced reconstruction. It was therefore requested that the Blåfjell Group was taken into 

consideration as a bankruptcy estate, cf. the Reconstruction Act § 26 (2) cf. § 58 (1) no. 1.  

 

As a result of this, 30 October 2020 Bankruptcy was opened in Blåfjell AS and Jon Skjørshammer was appointed as the 

administrator of the bankruptcy.  

 

On 1 November 2020, a meeting in the creditors’ committee was held. During this meeting it was decided to enter into an 

agreement on the transfer of the business (the “Agreement”) with the company Blåfjell Drift AS. A draft of this Agreement is 
attached as Appendix 1. However, reservations is made in respect of the draft being amended and edited.  

 

For the sake of good order, it is hereby informed that Intertrust’s representative in the creditor’s committee has informed 
the creditor’s committee about the changed voting rules for holding written procedures, adopted by the Bondholders on 18 
September 2020. As there were no opportunity for Intertrust’’s representative to obtain instructions from the Bondholders 
in advance of the meeting, Intertrust had to vote blank during the meeting.  

 

The Agreement was resolved entered into pursuant to the Norwegian Bankruptcy Act § 117a regarding sale of the pledged 

properties of the debtor with effacing effect for encumbrance which is not covered. This means the court will need to confirm 

the transfer of the aquaculture permissions and that the sale of the pledge chattels can be appealed within 14 days.  

 

The Second Written Procedure is hereby initiated for the Bondholders to assess whether they would like to appeal the 

resolution to enter into the Agreement.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.  Proposal  

 

Pursuant to cl. 19 of the Terms and Conditions, The Bondholders are hereby asked to consider the following proposal:  

 

Intertrust shall on behalf of the Bondholders appeal the resolution to enter into the Agreement concerning transfer of business 

in accordance with the Norwegian Bankrupcty Act § 117a.  

 

3.               Request for approval and consent 

 

The Bondholders are hereby asked to: 

 

1. Consider the Proposal set out above; 

2. Authorize the Trustee to (on behalf of the Bondholders) take all such steps as may be deemed necessary or desirable to 

implement the Proposal and/or to achieve its purpose, to execute and enter into any documents that may be 

necessary in connection with the Proposal including any consequential amendments to the Terms and Conditions; and 

3. To acknowledge the limitation of liability set out in above under the heading "LIMITATION OF 

 

B. Decision procedure 

 

The Trustee will determine whether replies received are eligible to participate in the Second Written Procedure, continuously 

calculate the replies provided in respect of the Proposal and determine the result of the Second Written Procedure as soon 

as possible based thereon. 

 

Once a requisite majority of consents of the Adjusted Nominal Amount for which Bondholders reply in the Second Written 

Procedure have been received by the Trustee, the relevant decision shall be deemed to be adopted, even if the time p eriod 

for replies in the Second Written Procedure has not yet expired. 

 

Information about the decision taken in the Second Written Procedure will be sent by notice to the Bondholders, published 

on the websites of the Issuer and the Trustee and published by way of press release by the Trustee.   

 

Minutes from the Second Written Procedure shall at the request of a Bondholder be sent to it by the Issuer or the Trustee, 

as applicable. 

 

IF THE PROPOSAL IS APPROVED BY THE SECOND WRITTEN PROCEDURE IT WILL BE BINDING ON ALL BONDHOLDERS WHETHER 

THEY PARTICIPATED IN THE SECOND WRITTEN PROCEDURE OR VOTED AGAINST THE PROPOSAL OR NOT, IN ACCORDANCE 

WITH THE TERMS AND CONDITIONS.  

 

 

Voting rights 

 

Anyone who wishes to participate in the Second Written Procedure must on 6 November 2020 (the "Record Date"): 

 

(i) be registered on the Securities Account as a direct registered owner (Nw. direkteregistrert eier); or 

(ii) be registered on the Securities Account as authorised nominee (Nw. forvaltere), 

 

with respect to one or several Bonds. 

 

If you are not registered as a direct registered owner, but your Bonds are held through a registered authorised nominee (Nw.  

forvaltere) or another intermediary, you may have two different options to influence the voting for the Bonds. 

 

1. You can ask the authorised nominee or other intermediary that holds the Bonds on your behalf to vote in its own name as 

instructed by you. 



 

 

 

2. You can obtain a power of attorney or other authorisation from the authorised nominee or other intermediary and send 

in your own voting form based on the authorisation. If you hold your Bonds through several intermediaries, you need to 

obtain authorisation directly from the intermediary that is registered in the Securities Account, or from each intermediary in 

the chain of holders, starting with the intermediary that is registered in the Securities Account as authorised nominee or 

direct registered owner. 

 

Whether one or both of these options are available to you depends on the agreement between you and the authorised 

nominee or other intermediary that holds the Bonds on your behalf (and the agreement between the intermediaries, if there 

are more than one). 

 

The Trustee recommends that you contact the securities firm that holds the Bonds on your behalf for assistance, if you wish 

to participate in the Second Written Procedure and do not know how your Bonds are registered or need authorisation or 

other assistance to participate. 

 

Bonds owned by the Issuer, any other Group Company or an Affiliate do not entitle the holders to any voting rights and are 

not included in the Adjusted Nominal Amount. 

 

 

Quorum 

 

Pursuant to Clause 20.11 of the Terms and Conditions, no quorum requirements shall apply in respect of the Second Written 

Procedure, meaning that the received votes will be decisive.  

 

 

Majority 

 

Pursuant to Clause 20.8 and 20.9 of the Terms and Conditions, at least fifty (50) per cent. of the Adjusted Nominal Amount 

for which Bondholders reply in the Second Written Procedure must consent to the Proposal in order for it to be approved. 

 

 

Final date to vote in the Second Written Procedure 

 

The Trustee must have received the votes by mail, courier or e-mail to the address indicated below no later than by 16.00 13 

November 2020. Votes received thereafter will be disregarded. 

 

 

 

Address for sending replies 

 

By regular mail: 

Intertrust (Norway) AS 

Attn: Eleonore Foss 

P.O. Box 2051 Vika 

0125 Oslo 

 

By courier: 

Intertrust (Norway) AS Attn: Eleonore Foss 

Munkedamsveien 59B, 5th floor 

0270 Oslo 

 

By e-mail: 

eleonore.foss@intertrustgroup.com 

andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com 

 

 

 

 



 

 

**** 

 

Oslo, 6 November 2020 

 

Intertrust (Norway) AS 

 

as Trustee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOTI NG FORM 

 

For the Second Written Procedure initiated on 6 November 2020 of the Senior Secured Fixed Rate Bonds with ISIN: NO 001 

080980.9 (the "Bonds") issued by Blåfjell AS (the "Issuer") on 9 November 2019. 

 

The Issuer requests the Bondholders t o approve the Proposal set out in the notice for the Second Written Procedure. 

The  Trustee is hereby empowered t o enter int o all necessary documentation required t o implement the 

Proposal, in the event the Proposal is approved. 

 

 

Reply 

 

Name  of person/entity voting:  _ _ _____________________________ 

 

Nominal Amount voted for: _ _ _________________________  

 

 

The  undersigned hereby (put a c ross in the appropriate box) votes for alternative:  

 

 

A) Approve    B) Re ject   C) Refrain from voting 

  

 

with respect to the Proposal. 

 

 

Signature 

 

_ _ _____________________________________________  

Name  in print: 

 

Contact information  

 

Email:  

 

Te l:   

 

NOTE:  Please at tach a power of at torney/authorization if t he person/entity voting is not registered on the 

Secur ities Account as a direct registered owner or  authorized nominee. The voting form shall be signed by an 

aut horized signatory. A certified copy of a registration certificate or a corresponding authorization document 

for  t he  legal ent ity shall be  appended t o t he  vot ing form for  any legal ent ity vot ing. The  registration 

cert ificate, where applicable, may not be older than one year.  



 

 

 

POWER OF ATTORNEY/AUTHORISATION1 

 

For the Second Written Procedure initiated on 6 November 2020 of the Senior Secured Fixed Rate Bonds with ISIN: NO 001 

080980.9 (the "Bonds") issued by Blåfjell AS (the "Issuer") on 9 November 2019. 

 

Authorized Person 2: _ _ _________________________________ 

Nominal Amount3:  _ _ _________________________________ 

Grantor of authority4: _ _ _________________________________ 

 

We  he reby c onfirm that the Authorized Person specified above has the r ight to vote for the Nominal Amount 

se t out above. 

 

We  represent an aggregate Nominal Amount of5: ________________________ 

 

We  are (put a cross in the appropriate box):  

 

Re gistered as authorized nominee on a Securities Account  

 

Re gistered as direct registered owner on a Securities Account  

 

Othe r intermediary and hold the Bonds  

through6_________________________________ 

 

Date :   

 

Signature 

 

_ _ _____________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  Use this form to confirm a person's/entity's authority to vote if the person/entity is not registered as a direct registered owner or 

authorized nominee.  
2  Insert the name of the person/entity that should be authorized to vote.  
3  Insert the aggregate nominal amount the Authorized Person should be able to vote for.  
4  Insert the name of entity/person confirming the authority.  
5  The total Nominal Amount the undersigned represents 
6  Mark this option if the undersigned is not registered as authorized nominee or direct registered owner in the Securities Acco unt kept by 

Euroclear Sweden. Please insert the name of the firm the undersigned holds the Notes through.   
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L_2309763/1 36468-501 www.kvale.no 

UTKAST – ENDELIG AVTALE FORUTSETTER ALLE PARTERS SIGNATUR 

 

AVTALE 

 

OM 

 

OVERDRAGELSE AV VIRKSOMHET 

 

 

 

BLÅFJELL AS, DETS KONKURSBO, ORG. NR 925 873 195 

 

SOM SELGER 

 

OG 

 

BLÅFJELL DRIFT AS, ORG. NR. 925 337 684 

 

SOM KJØPER 

 

 

2. NOVEMBER 2020 
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Denne avtalen ("Avtalen") er inngått på den dato som fremgår av Avtalens forside 
("Avtaledatoen") mellom: 

1) BLÅFJELL AS, dets konkursbo org.nr. 925 873 195 ("Boet"); og 

 

2) BLÅFJELL DRIFT AS, org.nr.  925 337 684 ("Kjøper"). 

 

Boet og Kjøper benevnes heretter hver for seg som ”Part” og i fellesskap for "Partene". 

 

1 BAKGRUNN 

1.1 Ved Namdal tingretts kjennelse av 23. juli 2020 ble det åpnet 
rekonstruksjonsforhandlinger i Blåfjell AS, org.nr. 895 113 832, og Blåfjell Holding AS, 
org.nr. 915 140 017 ("Konsernet"). Rekonstruksjonsforhandlinger ble åpnet etter 
begjæring fra Konsernet, innkommet retten den 16. juli 2020. Som rekonstruktør 
oppnevnte Namdal tingrett advokat Jon Skjørshammer.  

1.2 Rekonstruksjonsutvalget innberettet til Namdal tingrett den 29. oktober 2020 at det ikke 
var utsikter til at Konsernet ville kunne oppnå frivillig rekonstruksjon eller 
rekonstruksjon med tvangsakkord, og det ble anmodet om at Konsernet ble tatt under 
behandling som konkursbo, jf. rekonstruksjonsloven § 26 annet ledd, jf. § 58 første ledd, 
nr. 1.  

1.3 Blåfjell AS, org.nr. 895 113 832 ("Skyldneren" eller "Selskapet") ble tatt under behandling 
som konkursbo 30. oktober 2020 (”Konkursåpningstidspunktet”). Advokat Jon 
Skjørshammer er oppnevnt som bostyrer. 

1.4 Skyldnerens virksomhet har i det vesentligste bestått av oppdrett, slakting og foredling av 
ferskvannsfisk (arktisk røye).   

1.5 Boet har besluttet å gjennomføre en overdragelse av eiendeler, rettigheter og forpliktelser 
som nærmere beskrevet i denne Avtalen til Kjøperen ("Overdragelsen"). For Skyldnerens 
overbeheftede eiendeler skjer salget med utslettende virkning for udekkede heftelser, jf. 
konkursloven § 117a.  

1.6 Kjøper har som intensjon å videreføre hele Skyldnerens Virksomhet. Kjøper har god 
kunnskap om og innsikt i den virksomhet som har vært drevet i Selskapet. Kjøper er 
innforstått med den risiko og de særlige forhold som er forbundet med kjøp fra 
konkursbo.  

1.7 Boet har ikke, eller har i meget begrenset grad, kunnskap om Virksomheten som overdras. 
Boet har gitt Kjøper tilgang til informasjon som Boet har per kontraktstidspunktet, men 
innestår ikke for korrektheten av den gitte informasjonen da den er basert på 
opplysninger fra Skyldneren uten ytterligere verifiseringer fra Boets side. Kjøper har selv 
risikoen for Virksomhetens rettslige og faktiske tilstand. 
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2 VIRKSOMHETEN 

2.1 Virksomheten som overdras 

2.1.1 Kjøper skal, på de vilkår og betingelser som følger av Avtalen, overta følgende eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser ("Virksomheten") fra Boet: 

 

(a) Skyldnernes pantsatte landbruksløsøre i sin helhet, jf. panteloven § 3-9 

 

Bilag 1:  Oversikt over landsbruksløsøre 
 
 

(b) Skyldnerens pantsatte driftstilbehør i sin helhet, jf. panteloven § 3-4 (2) 

 

Bilag 2:  Oversikt over driftstilbehør 
 
 

(c) Skyldnerens pantsatte varelager i sin helhet, jf. panteloven § 3-11 (2) 

 

Bilag 3:  Oversikt over varelager 
 
 

(d) Skyldnerens kundefordringer, jf. panteloven § 4-10 

 

Bilag 4:  Oversikt over kundefordringer 
 
 

(e) Skyldnerens eiendeler som er heftet med salgspant til fordel for Akva Group ASA, 
org. nr. 931 693 670, datterselskapet AKVA Group Land Based A/S, Cvr-nr.: 
27552870 eller annet konsernselskap («Salgspanthaver»), jf. panteloven § 3-14. 

 

Bilag 5:  Oversikt over eiendeler beheftet med salgspant til fordel for  
 Salgspanthaver 

 
(f) Samtlige akvakulturtillatelser som er tildelt Skyldneren, eventuelle andre 

offentlige konsesjoner og tillatelser mv. som kan overdras, bruks- eller 
eierrettigheter til alle immaterielle rettigheter, herunder opphavsrettigheter, 
domenenavn, varemerker, programvare, patent, konti på sosiale medier mv. som 
måtte eies av Skyldneren. Det vises til åndsverkloven kapittel 3 om overdragelse 
av opphavsrettigheter. Kjøper overtar ingen av Skyldnerens forpliktelser overfor 
noen tredjepart knyttet til de immaterielle rettigheter med mindre det avtales 
med den relevante tredjepart i det enkelte tilfelle; 

 

Bilag 6:  Oversikt over akvakulturtillatelser 
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(g) i den grad det ikke er omfattet av punkt a) og b) ovenfor, samtlige av Skyldnerens 

rettigheter til varer (inkludert eventuelle forskuddsbetalte varer, helt eller 
delvis) i transport (varer som pt. er i havn, lager, transport i sjøen, på land eller i 
luft), uavhengig av om varene er betalt helt eller delvis og lar seg utlevere 
Kjøperen uten kostnader for Boet. Kjøper forplikter seg til å dekke eventuelle 
kostnader for å få varer utlevert, slik som toll, frakt, behandlingsgebyr mv; 

(h) Skyldnerens arkiver, regnskaper, bilag, registre, databaser, dokumenter i 
papirbasert og/eller elektronisk form, som er knyttet til Virksomheten, herunder 
relevant informasjon knyttet til ansatte som overtas, kunder og leverandører, i 
den utstrekning Boet rettmessig har adgang til å overdra disse; 

(i) Kjøper avgjør selv hvilke eiendeler i skyldnerens lokaler som inngår i 
Overdragelsen. Kjøper er kjent med at eiendeler som ikke overtas vil bli 
abandonert innen 4 uker fra Konkursåpningstidspunktet, med henvisning til 
deknl. § 7 10. Se også punkt 1.4. 

(j) Eiendeler for øvrig som er ubeheftet og som ikke eksplisitt er nevnt ovenfor. 

 

2.2 Ekskluderte Eiendeler 

2.2.1 Med mindre noe annet fremkommer eksplisitt av Avtalen skal ikke Virksomheten 
inkludere, og Kjøper ikke overta, følgende (de "Ekskluderte Eiendeler"): 

a) eiendeler eller rettigheter som Skyldneren eier/har i sin besittelse, men som 
  måtte være leid, leaset eller lånt, eller som av andre grunner helt eller delvis er 
  eiet av andre. Slike eventuelle eiendeler må Kjøperen tilbakelevere til rette  
  vedkommende uten ugrunnet opphold dersom dette kreves, uten å dermed 
  kunne fremme krav om reduksjon i Kjøpesummen. Boet skal holdes løpende 
  orientert om slike forhold av hensyn til bobehandlingen; 

b) alle Skyldnerens aksjer, finansielle instrumenter, fordringer og eventuelle  
  erstatnings- og tilbakesøkningskrav, med unntak av punkt d) ovenfor; 

c) innestående på Skyldnerens bankkonti, samt eventuell kontantbeholdning; 

d) Skyldnerens eventuelle krav på refusjon av merverdiavgift eller andre krav som 
følge av forskuddsbetalinger foretatt av Skyldneren pr. 
Konkursåpningstidspunktet 

 

3 FORRETNINGSAVTALER OG ABONNEMENTER 

3.1 Boet kan ikke kreve at medkontrahenter skal samtykke til at Kjøper trer inn i Skyldnerens 
avtaler, herunder, men ikke begrenset til, leverandøravtaler, forsikringsavtaler, 
leasingavtaler, lisensavtaler, franchiseavtaler, kundeavtaler mm. 

3.2 Boet er ikke ansvarlig for at Kjøper får anledning til å tre inn i noen avtaler knyttet til 
Virksomheten. Boet skal likevel i rimelig utstrekning søke å tilrettelegge for Kjøpers 
overtakelse av avtaler (herunder avtaler om kjøp av varer) ved å gi Kjøper rimelig 
informasjon om avtaler, og ved å gi rimelig informasjon om Overdragelsen eller 
konkursbehandlingen til tredjepersoner eller Kjøper. 
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3.3 Uten at Boet innestår for at dette er mulig, har Kjøper rett til å overta Skyldnerens 
abonnementer, samt e-postadresser og telefonnumre for fasttelefoni og mobiltelefoni. 
Kjøper påtar seg å sørge for overføring av nevnte abonnementer, og Boet plikter å 
medvirke til dette i nødvendig utstrekning. Boet vil så snart som mulig deretter eventuelt 
si opp overskytende abonnementer. 

 

4 HUSLEIE 

4.1 Kjøper har rett i forhold til Boet til å forhandle med Skyldnerens utleiere om 
forhåndssamtykke til Boets transport av Skyldnerens leieavtaler til lokaler ("Lokalene") 
med virkning fra Konkursåpningstidspunktet, jf. dekningsloven § 7-10, jf. husleieloven § 8-
4, og til å fremforhandle nye avtaler med utleierne om leie av Lokalene. 

4.2 Kjøper er ansvarlig for betaling av massekravsleie på Boets hånd for samtlige av 
Skyldnerens løpende leieforhold fra Konkursåpningstidspunktet, jf. dekningsloven § 7-10, 
jf. § 9-2, med virkning fra Konkursåpningstidspunktet og frem til Boets plikt til å betale 
massekravsleie opphører, jf. avsnittene nedenfor. Det forutsettes at Kjøper kan nyttiggjøre 
seg av eventuell forskuddsbetalt leie, uten å måtte betale tilsvarende til Boet.  

4.3 Boet forplikter seg til å ikke melde ikke-inntreden i Skyldnerens leieavtaler iht. 
dekningsloven § 7-10 før leieavtalen er transportert til Kjøperen med utleierens 
forhåndssamtykke iht. husleieloven § 8-4, eller på det tidspunkt Kjøperen har inngått nye 
avtale om leie av det respektive Lokalet, eller Kjøperen anmoder Boet om å erklære ikke-
inntreden. Boets forpliktelse til å avstå fra å melde ikke-inntreden i leieavtalene opphører 
imidlertid 23. november 2020. 

4.4 Boet forplikter seg til å forhandle med utleiere om husleiefritak frem til 23. november 
2020, eventuelt frem til det tidligere tidspunkt det avklares om Kjøper får det endelige 
tilslaget på kjøp av Virksomheten, konf. Avtalens punkt 8.  

4.5 Kun der utleier utvetydig avviser å innrømme husleiefritak, skal kjøper innbetale et 
akontobeløp tilsvarende husleiens størrelse til sikkerhet for Boets 
massekravsforpliktelser overfor utleiere for de første fire ukene etter 
Konkursåpningstidspunktet, så fremt husleien ikke er forskuddsbetalt for perioden.  

4.6 For det tilfelle at slikt beløp i punkt 4.5 ikke innbetales til Boets konto nr. [•] innen fem 
virkedager etter Konkursåpningstidspunktet, vil Boet meddele den respektive utleier at 
Boet ikke trer inn i leieforholdet og at det leide anses stilt til utleierens rådighet. 

4.7 Benytter Boet sin rett etter Avtalen til å meddele den respektive utleier at Boet ikke trer 
inn i leieforholdet og at det leide anses stilt til utleierens rådighet iht. dekningsloven § 7-
10, skal ikke eiendeler som fortsatt måtte befinne seg i lokalet anses omfattet av 
Virksomheten, og slike gjenværende eiendeler vil bli abandonert iht. konkursloven § 117b. 

 

5 ANSATTE  

5.1 Kjøper ønsker å videføre arbeidsplassene i kommunen. Boet skal si opp alle Skyldnerens 
ansatte og vil meddele dette til de ansatte i samsvar med arbeidsmiljøloven § 15-4. Kjøper 
skal tilby [5-10 ] ansatte fast ansettelse i Kjøper eller et selskap i samme konsern som 
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Kjøper, på eksisterende vilkår med virkning fra og med Konkursåpningstidspunktet. 
Partene skal samarbeide om gjennomføringen av dette. 

5.2 Kjøper påtar seg ingen forpliktelser eller ansvar for ansattes lønns- og/eller 
feriepengekrav eller andre krav som ansatte måtte ha mot Skyldner og som gjelder 
perioden forut for Konkursåpningen. 

 

6 PANT OG PANTHAVERE MV 

6.1 Långivere som har ytet lån til finansiering av virksomheten under 
rekonstruksjonsforhandlingen 

Pretor Advokat AS ("Pretor Advokat") har, på vegne av långivere som har ytet lån til 
finansiering av virksomheten under rekonstruksjonsforhandlingen, førsteprioritets pant i 
Skyldnerens landbruksløsøre, varelager, driftstilbehør og enkle krav (factoring).  

 Pretor Advokats krav mot Skyldneren utgjør p.t [•] 

6.2 Intertrust Norway AS 

Intertrust Norway AS ("Intertrust") har, på vegne av långivere i obligasjonslån ytet til 
Skyldneren ("obligasjonseierne"),  første prioritets pant i Skyldnerens 
akvakulturtillatelser. Intertrust har videre pant på prioritet etter Pretor Advokat i 
Skyldnerens landbruksløsøre, varelager, enkle krav (factoring).  

Intertrusts krav mot Skyldneren utgjør p.t om lag MNOK 27,5.   

 

6.3 Akva Group AS/Akva Group Land Based A/S 

AKVA Group AS/Akva Group Land Based A/S ("Salgspanthaver"),  har salgspant i AQS 
prosessanlegg for RAS-systemet, beskrevet i avtale No 685-01cEN datert mars 2017. Iht. 
avtalen omfatter salgspantet blant annet av, men ikke begrenset til fisketanker, 
foringssystem, vannrenseanlegg ("RAS"), slamanlegg og infrastruktur. 

Salgspantet må respekteres av løsørepanthaverne, jf. panteloven § 3-9 (5), jf. § 3-4 tredje 
ledd.  

 Salgspanthavers krav utgjør p.t om lag DKK 356 626 med tillegg av EUR 682 967. 

 

6.4 Etablerte panteretter, andre panthavere mv. 

Overfor Kjøper og de relevante panthavere frasier Boet seg retten til å angripe 
panterettene etablert ifm. rekonstruksjonen, samt salgspantet (jf. punkt 6.1-6.4).   

Boet er ikke kjent med andre panthavere eller rettighetshavere i noen av de eiendeler 
eller rettigheter som inngår i Virksomheten, men bærer likevel ikke risikoen for slike. 

  



7 

 

L_2309763/1 36468-501 www.kvale.no 

 

 

6.5 Frafall av skyldners anførte krav mot salgspanthaver 

 Skyldner pretenderer å ha innsigelser og krav mot Salgspanthaver knyttet til eiendelene 
 som ble levert iht. til kjøpskontrakt nr. 685-01C-EN.  

 Boet og Kjøper bekrefter med bindende virkning å frafalle enhver innsigelse og ethvert 
 krav Skyldneren måtte ha mot Salgspanthaver knyttet til leveransen iht. kjøpskontrakt 
 nr. 685-01C-EN, ved undertegnelse av Avtalen. 

 

6.6 Salg av overbeheftede eiendeler, jf. konkursloven § 117a 

Boet legger til grunn at samtlige av Skyldnerens pantsatte eiendeler er overbeheftet.  

På grunn av de bestemmelser som gjelder i det interne forholdet mellom Intertrust og 
obligasjonseierne, vil Intertrust først kunne samtykke til salg av de eiendeler Intertrust 
har pant i, etter at obligasjonseierne har godkjent dette i henhold til en tidkrevende 
saksbehandlingsprosedyre (om lag 3 uker). For å sikre de verdier Virksomheten 
representerer, er det boets vurdering at det bør gjennomføres en samlet overdragelse av 
hele Virksomheten med sikte på fortsatt drift etter konkursen, og at avtale om dette bør 
inngås nå og uten å avvente et eventuelt samtykke fra Intertrust. Skyldnerens pantsatte 
eiendeler selges derfor med utslettende virkning for udekkede heftelser som fastsatt i 
konkursloven § 117a. 

Umiddelbart etter at denne Avtalen er signert skal Boet sende 

(i) begjæring til Namdal tingrett med anmodning om at salget av 
akvakulturtillatelsene stadfestes, jf. konkursloven § 117a tredje ledd 

(ii) skriftlig varsel til Intertrust med informasjon som angitt i konkursloven § 117a 
fjerde ledd, herunder opplyse om at beslutningen om å foreta salg av løsøret kan 
omgjøres av retten etter konkursloven § 99 

          

7 KJØPESUM 

7.1 Kjøper skal betale et vederlag for Virksomheten på til sammen NOK 5 000 000 
("Kjøpesummen"), hvorav NOK 4 500 000 tilfaller panthaverne Pretor Advokat, Intertrust 
og Salgspanthaver. 

Pretor Advokat skal motta NOK 3 100 000 

Intertrust skal motta NOK 600 000 

Salgspanthaverskal motta NOK 800 000   

Boet skal motta NOK 500 000 
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7.2 Kjøpesummen er fordelt som følger på de ulike aktiva: 

 

Akvakulturtillatelser NOK 600 000 

Landbruksløsøre NOK  1 950 000 

Varelager NOK 800 000 

Kundefordringer NOK 350 000 

Løsøre beheftet med salgspant til fordel for Akva NOK  800 000 

Systemverdivederlag, inkl tomter, bygninger, fast eiendom NOK 500 000 

 

7.3 Oppgjør av de beløp som skal tilfalle Pretor Advokat skjer etter nærmere avtale mellom 
Kjøper og Pretor Advokat.  

7.4 Oppgjør av det beløp som tilfaller Boet (NOK 500 000) og Intertrust (NOK 600 000), til 
sammen NOK  1 100 000, innbetales i sin helhet til Boets konto nr. [•] innen fredag 6. 
november 2020 kl. 14:00.  

7.5 Oppgjør av det beløp som tilfaller Akva (NOK 800 000) innbetales i sin helhet til Akvas konto nr. [•] innen fredag 6. november 2020 kl. 14:00. 

7.6 Hver av partene dekker egne utgifter i forbindelse med gjennomføringen av overdragelsen 
av de pantsatte aktiva.  

7.7 Skyldneren har opplyst at alle driftskostnader pådratt i perioden fra 
rekonstruksjonsforhandlingene ble åpnet og frem til konkursåpningstidspunktet 
("Forhandlingsperioden") er dekket fullt ut av Skyldneren før konkursåpningstidspunktet. 
Kjøper skal betale eventuelle krav pådratt i Forhandlingsperioden dersom det skulle vise 
seg at disse ikke er dekket av Skyldneren. Eventuelt salær til rekonstruktør Skjørshammer 
omfattes ikke av Kjøpers ansvar etter denne bestemmelsen.   

7.8 Partene har antatt at Overdragelsen ikke er merverdiavgiftspliktig. Dersom Overdragelsen 
til tross for Partenes forutsetning utløser plikt til å betale merverdiavgift, skal dette 
betales av Kjøper kontant i tillegg til Kjøpesummen innen 14 dager etter Boets påkrav. 

 

8 GJENNOMFØRING 

8.1 Overdragelsen skal gjennomføres med økonomisk virkning fra 
Konkursåpningstidspunktet. Kjøper bærer således risiko og ansvar for alle kostnader 
pådratt i Virksomheten fra dette tidspunkt. Kjøper skal tilsvarende ha krav på alle 
inntekter som er oppebåret fra samme tidspunkt. 

8.2 Eiendomsretten til Virksomheten går over til Kjøper fra og med det tidspunkt alle 
avgjørelser truffet av retten i medhold av konkursloven § 117a er rettskraftige og 
Kjøpesummen ugjenkallelig er godskrevet på Boets konto, jf. ovenfor 
("Overdragelsestidspunktet"). 
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8.3 Boet forbeholder seg salgspant i alle Virksomhetens eiendeler, og tilbakeholdsrett i alle 
innbetalinger til Skyldnerens konti fra drift etter Konkursåpningstidspunktet, inntil 
Kjøpesummen er gjort opp. Ved misligholdt betaling kan Boet umiddelbart heve Avtalen 
og foreta dekningssalg, jf. kjøpsloven § 54 fjerde ledd og § 68. 

8.4 Kjøper kan så snart som praktisk mulig etter signering av Avtalen orientere Skyldnerens 
kunder, leverandører og andre kontraktsparter om at Kjøper har overtatt Virksomheten 
og at alle henvendelser vedrørende Virksomheten skal skje til Kjøper, til tross for at 
Overtakelsestidspunktet ennå ikke er inntruffet. 

8.5 Kjøper og Boet skal videre bli enige om en pressemelding vedrørende Overdragelsen. 

 

9 ANSVAR 

9.1 Virksomheten og alle dens deler eller tilknyttede rettigheter eller forpliktelser som 
overdras fra Boet overdras i den stand de befinner seg og der de befinner seg på 
Konkursåpningstidspunktet uten noe ansvar for Boet for åpenbare og/eller skjulte feil 
og/eller mangler, inkludert eventuelle rettsmangler (herunder forskriftsmangler) og 
mangelfull/feil informasjon. Boet fraskriver seg derfor også ansvar etter kjøpsloven § 19 
og alle eventuelle tilsvarende bestemmelser. Kjøper kan likevel gjøre ansvar gjeldende 
overfor Boet under denne Avtalen dersom det som ellers ville utgjøre mangel skyldes grov 
uaktsomhet eller forsett hos Boet. 

9.2 Kjøper er selv ansvarlig for å gjennomføre nødvendige overdragelses- eller 
rettsvernsakter utover Partenes underskrift på denne Avtalen. Boet skal likevel lojalt 
medvirke i denne forbindelse på vanlig måte uten særskilt vederlag. 

9.3 Kjøperen må selv omgående etter Overdragelsestidspunktet undersøke hvilke forsikringer 
som foreligger og påse at det tegnes nye forsikringer. Eventuell ristorno for eksisterende 
forsikringer tilfaller Boet. 

 

10 CLAWBACK MV.  

10.1 Kjøper er innforstått med at denne Avtalen er inngått uten at Boet har hatt anledning til å 
foreta en fullstendig vurdering av de eiendeler som selges og heller ikke hatt anledning til 
en fullstendig vurdering av potensielle kjøpere av Virksomheten. Kjøper er også 
innforstått med de stadfestelses- og varslingsbestemmelser som følger av konkursloven § 
117a.  

10.2 På bakgrunn av det ovenstående, er Partene enige om at dersom Boet finner annen kjøper 
til Virksomheten innen mandag 9. november 2020 kl. 14 («Fristen»), og denne kjøper 
fremsetter et ugjenkallelig tilbud som innebærer at det betales et vederlag som er  høyere 
enn det Kjøper til sammen betaler, samt for øvrig trer inn i enhver forpliktelse Kjøper har 
måttet pådra seg i forbindelse med inngåelsen av Avtalen og dekker Kjøpers 
dokumenterte transaksjonskostnader, samtlige driftskostnader etter konkursåpning 
(kostnader pådratt ved videreføring av virksomheten, inkludert kostnader til eventuell 
forskuttering av ansattes lønn mot transport av lønnskrav mv.) og alle andre kostnader, 
kan Boet kreve at denne avtale reverseres. Tilsvarende gjelder dersom salget av 
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akvakulturtillatelsene nektes stadfestet eller salget av løsøret omgjøres av retten, jf. 
konkursloven § 117a.  

10.3 Kjøper kan imidlertid kreve at det stilles bankgaranti for de forpliktelser Kjøper har 
pådratt seg i forbindelse med denne Avtale, herunder i forbindelse med videreføringen av 
virksomheten, før ny kjøper får tilgang til Virksomheten. 

10.4 Boet skal umiddelbart etter at det er avklart at Avtalen ønskes omgjort og senest innen 
Fristen, skriftlig meddele dette til Kjøper. Kjøper kan i et slikt tilfelle innenfor en frist på 
fem virkedager, kreve å tre inn i det bedre bud. Kjøper vil i motsatt fall ikke ha rett til noen 
form for kompensasjon eller erstatning utover det å få dekket alle kostnader mv. slik det 
er beskrevet foran. 

10.5 Kjøper skal holde Boet skadesløs for enhver utgift og ethvert sakskostnadsansvar ut over  
NOK 50 000 som Boet eventuelt påføres dersom salget av Virksomheten, herunder 
akvakulturtillatelsene og/eller løsøret, angripes. Kjøper skal videre holde Boet skadesløs 
for ethvert ansvar Boet eventuelt påføres dersom retten beslutter andre endringer 
vedrørende salget, herunder om fordeling av kjøpesummen, ut over det som fremkommer 
ovenfor.   

 

11 JUSTERINGSFORPLIKTELSER 

11.1 Partene vil som ledd i overdragelsen av Virksomheten inngå avtale om overføring av 
justeringsforpliktelser til Kjøper, jf. mval. kap. 9 ("Justeringsavtale") og 
merverdiavgiftsforskriften kap. 9. Utkast til justeringsavtale følger vedlagt som Vedlegg 2. 

11.2 Justeringsforpliktelser overdras samlet for hele Virksomheten, og omfatter følgelig alle 
kapitalvarer som omfattes av og overdras til Kjøper ved Avtalen. 

11.3 Dersom Partene (i) ikke har kommet til enighet om og signert Justeringsavtale innen 
fristen for innlevering av neste merverdiavgiftsoppgave, eller (ii) Partenes 
Justeringsavtale anses som ugyldig av skattemyndighetene, eller (iii) Boet av andre 
grunner blir pålagt å justere inngående merverdiavgift iht. merverdiavgiftsloven kap. 9, 
skal Kjøperen holde Boet skadesløs.  

 

12 GARANTI FOR MASSEKRAV 

12.1 Ved Boets påkrav skal Kjøper innbetale garantibeløp til sikkerhet for de forpliktelser Boet 
kan pådras som massekrav ved å tilrettelegge for at driften i Virksomheten holdes i gang. 

12.2 Dersom Kjøper utpeker andre enn seg som Kjøper, er Kjøper solidarisk ansvarlig med 
disse for Kjøpers forpliktelser overfor Boet iht. Avtalen. 

 

13 DIVERSE 

13.1 Kjøper er selv ansvarlig for å innhente og bekoste alle nødvendige tillatelser og 
registreringer som er knyttet til overtagelsen av Virksomheten. Kjøper er også ansvarlig 
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for alle omkostninger, gebyrer eller honorarer til tredjemann som er nødvendig for 
gjennomføringen av Overdragelsen. 

13.2 Kjøper skal vederlagsfritt gi Boet rimelig tilgang til alle arkiver, regnskap, bilag, 
dokumenter i papirbasert og/eller elektronisk form, lokalene og alle eiendeler som er 
kjøpt som en del av Virksomheten eller for øvrig knyttet til denne, samt svare på alle 
relaterte spørsmål, i den utstrekning det er rimelig og nødvendig for bobehandlingen eller 
det ellers er nødvendig for Boet. Kjøper skal i rimelig utstrekning bistå Boet i forbindelse 
med behandling av de ansattes krav på lønn og feriepenger. 

13.3 Kjøper skal ikke slette eller makulere noe av materialet omtalt under punkt 2.1 h) før 
bobehandlingene er avsluttet, med mindre Boet skriftlig samtykker til dette. 

 

14 LOV OG DOMSTOL 

14.1 Eventuelle tvister om gyldigheten eller tolkningen av denne Avtalen, og for øvrig enhver 
tvist som måtte oppstå i forbindelse med Avtalen, avgjøres etter norsk rett og ved Namdal 
tingrett som eneste verneting. 

 

ooo000ooo 

 

 

Denne avtale er utarbeidet i 2 – to – likelydende eksemplarer. 

 

 

 

Namdal, den 2. november 2020 

 

Blåfjell AS, dets konkursbo  Blåfjell Drift AS 

  

 

  

Jon Skjørshammer  John Helge Inderdal 

Bostyrer    Styreleder 

 

 

Akva Group AS/Akva Group 
Land Based A/S 
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