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SpareBank 1 Markets owned by the second largest banking group in Norway…
Size
2 744
Total assets (BNOK)

•
•
•
•
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360
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SpareBank 1 is the second largest
banking group in Norway
Alliance of 17 banks
More than 120.000 corporate clients
700.000 online banking clients

202
Handelsbanken
N

Coverage
East coast US &
Canada
>400 investors

United Kingdom Norway and Scandinavia
>500 investors >300 investors

•
•

West coast US & Canada
>100 investors
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Continental
Europe
>200 investors

Singapore &
SE Asia
>50 investors

SpareBank 1 has strong national and
international coverage
Investors in Europe, North America
and Asia

…and is a full-service investment bank
Corporate finance

Equities / High yield

• 22 Experienced advisors provide a full-scale offering of investment
banking services

• Strong placing power in equities and high yield bonds

• Capital offerings (ECM and DCM)

• Market-making

• Advisory (M&A, restructuring, valuations advisory and debt
advisory)

• Corporate access and events

Research
• 10 equity analysts
• Covering ~115 companies (95% of the companies on Oslo Stock
Exchange)

• Top tier market share on the OSE

• Securities financing

FX / Interest rate derivatives
• FX and interest rate hedging, together with investments/trading in
various FX and interest rate products
• Financial risk analysis

• 3 investment grade and high yield analysts

• Significant volume under management

• 2 macro and strategy analysts

• Spot, forwards, swaps, SMN e-FX

Fixed income
• Highly experienced investment grade fixed income team
• Established as one of the major bond issuers
• Significant market share
• Interest hedging and interest trading (IRS, FRA, forwards)
• Substantial player within their market – 150 national and
international counterparties
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• Substantial player within their market: All client traffic from SpareBank 1
SMN (both professional and non-professional), and from a substantial
number of banks in Norway (wholesale banking agreements)

Selected recent transactions
Aega ASA

Acquisition of Aega Solar
AS

BW LPG Limited

SpareBank 1 BV & NT

Romario Invest AS

Havila Holding AS

Sale of property/land to
Heimdal Bolig AS

Acquisition of Aurora LPG
Holding ASA

Sale of fiber infrastructure
to NTE Marked AS

Merger

Acquisition of Fjord1 AS

Financial Adviser to the
Parties

Financial Adviser to
Romario Invest AS

Financial Adviser to
FosenKraft

December 2016

December 2016

December 2016

November 2016

August 2016

NOK 3,950,000,000

NOK 860,000,000

Undisclosed

Undisclosed

NOK 1,065,000,000

FosenBygg AS

Bolt Construction AS

Sparebanken Hedmark

Blåfall development portfolio

Acquisition of Bank 1 Oslo
Akershus AS

Structured sales process

Financial Adviser to
Sparebanken Hedmark

Manager

January 2016

August 2015

Financial Adviser to Aega
ASA

Financial Adviser to BW
LPG Limited

January 2017
NOK 11,000,000

Biokraft AS

SpareBank 1 Nord-Norge

Equity and debt financing

FosenKraft AS

Sale of Sjøgata 8, Sjøgata
10 A and Sjøgata 10 B

Sale of FosenBygg AS’
Byggmakker-store to
Optimera
Financial Adviser for
FosenBygg AS
May 2016

Merger with M3 Anlegg
and equity issue towards
Adolfsen Group

Financial Adviser to Havila
Group

June 2016

Financial Adviser to
SpareBank 1 Nord-Norge
June 2016

Undisclosed

Undisclosed

Undisclosed

Undisclosed

NOK 3,190,000,000

Undisclosed

CTM Lyng AS

Trondheim Elektro AS

Steinsvik Group

Foto Schrøder AS

Knutfoss Kraft AS

Caesar Salad AS

Financial adviser in the
acquisition of shares in
Netlife AS

Financial adviser
100% sale to Småkraft AS

Financial adviser
Sale of shares to COOP
Norge Industri AS

Financial Adviser

Sale of CTM Lyng AS to
Addtech Nordic AB

Sale of 50% of the shares in
Steinsvik Group to Kverva

Financial Adviser
April 2016

Financial Adviser to CTM
Lyng

Financial adviser.
100% sale of
Trondheim Elektro
AS to GK Norge AS

July 2015

December 2014

December 2014

July 2014

Des 2013

July 2013

Undisclosed

Undisclosed

Undisclosed

Undisclosed

Undisclosed

Undisclosed

Financial Adviser

Corporate finance department with strong industry and product competence…

Advisory

• Initital Public Offerings (IPOs)

• Mergers and acquisitions

• Private Placements

• Sale

• Rights issues

• Spin-offs

• Block trades
• Share buy-backs

M&A

ECM

Financing

• Company de-listings

• Public tender offers
• Management buy-outs
• Leveraged buy-outs
• Defence
• Joint ventures

• Convertible bonds
• Hybrid securities
• Traditional bank financing
• Derivative products such as interest and currency swaps

• Investor relations

Other

DCM

• High-yield bonds

• Financial strategy and capital structure
• Restructurings
• Valuations and fairness opinions
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Strukturert salgsprosess – vesentlig for oppnådd resultat
1. Mandat og planlegging
• Utarbeidelse og enighet angående
mandat og videre samarbeid
• Møte med selskapet/oppdragsgiver og
planlegging av videre prosess

4. Danne grunnlag og innhenting
av indikative bud
•
•
•
•

Vurdering av interessenter
Booking av møter med interessenter
Avholdelse av møter
Innhenting av indikative bud gjennom en
strukturert prosess
• Etter vår erfaring er det beste å legge opp
til en budprosess knyttet til salget
framfor å gå ut med prisantydning
• Evaluere indikative bud og utvelgelse av
de aktører som ønskes videre i prosessen
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2. Forberedelser
• Innhenting og strukturering av
informasjon på selskapet og markedet
• Utarbeidelse av investormateriale,
herunder introduksjon/teaser og
informasjonsmemorandum
• Utarbeidelse av verdivurdering
• Kartlegging av mulige investorer og/eller
partnere og «innganger» til disse
• Fastsettelse av videre strategi i samråd
med selskapet

5. Forhandlinger og endelige bud
• Opprettelse av datarom for DD
• Videre møter og forhandlinger med
interessenter
• Innhenting av endelig bindende bud
• Minimere prosessrisiko: Dersom mulig
legge opp til en prosess der DD og evt.
kommentarer på SPA utkast foreligger før
innhenting av endelige bud og valg av
kjøper. Avhenger av graden av interessen
som oppnås i markedet

3. Innledende Investorkontakt
• Kontakt med potensielle investorer og
partnere (interessenter)
• Utsendelse av introduksjon/teaser til
interessenter
• Før utsendelse av
informasjonsmemorandum innhentes
signert NDA

6. Closing og oppgjør
• Closing (SPA signering og øvrig
closingdokumentasjon)
• Oppgjør

Eksempel strukturert salg – Fosen Bygg AS
• Fosen Bygg AS var en lokal eid byggvarebutikk i
Byggmakerkjeden
• Lokalisert på Brekstad (Ørlandet)
• 40 års historie, andre generasjon
• Omsetning 70 MNOK
• Prosessen starter høsten 2015 med at Fosen Bygg
mottok et tilbud om å selge selskapet
• Revisor (PWC) og SpareBank1 Markets blir hyret inn i
desember 2015 for å bistå selskapet i en salgsprosess
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I samråd med oppdragsgiver lages en overordnet prosessplan

Ultimo des 2015

• Selskapspres.
Ferdigstilt og
godkjent av selger
• Short list
potensielle
kjøpere: Akseptert
av selger
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Primo januar

• Kontakt potensielle
kjøpere:
• Oversendelse
NDA
• Booking av
presentasjonsmø
ter dersom dette
er aktuelt/av
interesse for
kjøper
• Oversendelse
selskapspresentasjon

Ultimo februar

• Indikative bud
foreligger
• Krav til innhold
indikativt bud
kommuniseres
på forhånd
• Evaluering av
indikative bud
• Potensielle kjøpere
inviteres til videre
prosess
• Prosessbrev med
videre tidsplan
og krav til
innhold endelig
bud
kommuniseres

Primo mars

• Due diligence
• Datarom
foreligger
• SPA (Sales
Purchase
Agreement)
utkast foreligger
i datarom
• Muligheter for
oppfølgingsmøte
: QA sesjon og
besiktigelse
butikk

Ultimo mars

• Endelige bud
• Inkl. markup på
SPA
• Evaluering endelige
bud
• Signering SPA

Primo mai 2016

• Closing og oppgjør
etter nærmere
avtale med kjøper

Forventningsavklaring - hva ønsker dagens eier å oppnå?
• Høyest mulig pris?

• Hel eller delvis exit?
• Ønsker en spesiell type investor inn på eiersiden?
• Fusjon med selskap som komplementerer virksomheten?
• Har en preferert kjøper?
• Lokal videreføring, arbeidsplasser?
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Selskapspresentasjon Fosen Bygg AS – legger grunnlag for et godt resultat

Utklipp fra selskapspresentasjon:
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Kontakter tolv potensielle investorer / kjøpere
• Etablerer en short list av interessenter i samråd med Fosen Bygg AS

• Utsendelse av introduksjon/teaser
• Før utsendelse av informasjonsmemorandum innhentes signert NDA
• 6 av interessentene møter selskapet sammen med oss
• 4 av interessentene velger å avgi indikative bud
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Evaluering av indikative bud, og forberedelse til DD
• Evaluere indikative bud og utvelgelse av de aktører som ønskes videre i prosessen

• Innhenter juridisk rådgiver
»

Tore Holtan og Morten Henriksen, SVW

• Datarom settes opp i tett samarbeid med juridisk rådgiver, revisor (PWC) og Fosen Bygg AS
• Juridisk rådgiver klargjør et utkast til SPA (Kjøpekontrakt)
• Etter noen tilpasninger velger vi å invitere alle fire budgiverne inn i datarommet
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Endelig bud
• Veldig få relevante funn i Due diligence

• Én av budgiverne velger å nedjustere sitt bud
• To av budgiverne gjør ingen store endringer
• Én av budgiverne øker sitt bud – og det er denne aktøren man velger å gå i sluttforhandlinger
med
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Sluttforhandlinger med Optimera AS
• Godt forarbeid fra juridisk rådgiver gir få endringer

• Garantikatalog
• Signering og overtakelse
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Tidslinjen i den strukturerte prosessen holder

• Tidslinjen som settes i første møte med kunden
holder mål

Tidslinje
6 mnd.
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• De fire aktørene som var budgivere gir
tilbakemelding om en ryddig prosess

Første
bud

blir engasjert

Indikativt
bud

Closing

Høst
2015

Des.
2015

Primo Mars
2016

Primo Mai
2016

Resultat av en strukturert salgsprosess for Fosen Byggs eiere

Prisutvikling

blir engasjert

Siste bud 100 % høyere
enn første bud

2.5

200 %

2

200 %

183 %
173 %
163 %

163 % 157 %

1.5

1

100 %

100 %

100 %

0.5

0
Første bud

Indikativt bud
Budgiver A

17

Bindende bud
B

C

D

Sluttforhandlinger

• Endelig bud er 100 % høyere enn første
mottatte bud
• Kjøper uttaler «med såpass strukturerte
prosesser så er det vanskelig for oss å
gjøre en god deal»

SpareBank 1 Markets
Olav Vs gt. 5
N-0161 Oslo, Norway
Tel: + 47 24 14 74 00
Fax: +47 24 13 36 01
www.sb1markets.no

