
 

 

Kjære aksjonærer i GEOS, 

 

Golden Energy Offshore Services AS (“GEOS”) ser nå ut til å komme seg gjennom noen 

svært vanskelige år. Vi har fått flere spørsmål og et ønske om at vi også kommuniserer på 

norsk noe mer om bakgrunnen for finansieringsløsningen vi er i ferd med å få på plass. Det er 

med stor entusiasme vi kaller inn til ekstraordinær generalforsamling i dag. Dersom vi får på 

plass en langsiktig låneavtale med en solid finansiell partner, har vi gode muligheter for å 

skape ytterligere aksjonærverdier. Nå ser det også ut som om markedsforholdene for OSV 

skip for både tradisjonelle olje- og gassoppdrag, samt også de såkalte grønne energiformene 

som vind, vil forbedre seg betydelig fremover. 

 

GEOS ble et notert selskap som følge av at markedet for våre to PSV-er Energy Scout og 

Energy Swan fikk en betydelig svekkelse med offshorekrisen i 2014. I april 2018 ringte vi i 

børsbjella og feiret notering med færre enn 30 aksjonærer som i hovedsak hadde konvertert 

obligasjonsgjeld til aksjer. Aksjonærsammensetningen har endret seg vesentlig over tid og i 

dag er over 40% av aksjene eid av aksjonærer med en beholdning på mindre enn 962 000 

aksjer fordelt på ca 900 aksjonærer. Vi kjøpte Energy Empress og Energy Duchess i 2019 og 

fikk demonstrert at disse to toppmoderne skipene er kvalitetsskip. ROC var behjelpelig med 

finansieringen og våren 2020 var skipene i ferd med å bli sluttet inn på svært gode kontrakter 

for sommersesongen 2020. Alt lovet godt frem til GEOS, som så mange andre aktører i ulike 

bransjer, møtte fullstendig ordretørke som følge av COVID-19 pandemien. Som en 

konsekvens av dette har vi de to siste årene måttet ha fokus på å overleve (med god hjelp av 

tålmodige kreditorer). Vi må respektere at også kreditorene etter hvert mister tålmodigheten 

og vi står i reell fare for å miste Energy Empress og Energy Duchess om vi ikke får på plass 

en god finansieringsløsning. 

 

Styret i GEOS har vurdert flere ulike muligheter og har hatt som mål å begrense utvanning av 

dagens aksjonærer og samtidig beholde flåten. Ratenivåene vi nå opplever er rekordhøye og 

vi vil etterhvert kunne få full glede av dette når flere skip kommer ut av eksisterende 

kontrakter. Disse kontraktene har likevel vært helt nødvendige for å komme oss gjennom de 

vanskelige årene. Med dette som bakteppe er styret og ledelsen av den klare oppfatning at 

løsningen som nå ligger på bordet, er den beste for selskapet og aksjonærene både på kort 

og lang sikt. Den kommende ekstraordinære generalforsamlingen er helt avgjørende for å 

utvikle GEOS videre. Ved tilslutning til de forslag som er til behandling vil GEOS få en solid 

finansiell partner i Oaktree Maritime & Transportation Fund, L.P. («Oaktree»). 

Tegningsrettene som skal godkjennes vil gjøre at også Oaktree som långiver har et intitiativ til 

å øke aksjonærverdiene i GEOS.  

 

Oaktree tilbyr et lån på MUSD 45 i første omgang, og låneavtalen gir rom for ytterligere 

investeringer i form av et tilleggslån opp til 35 MUSD på gitte vilkår. Investeringen gjøres i 

form av et lån, men en forutsetning er at Oaktree skal få tildelt frittstående tegningsretter i 

GEOS. Overordnet vil dette initielt fungere slik at Oaktree kan erverve totalt 50% av selskapet 

ved maksimal utøvelse av tegningsrettighetene. Tegningsrettene kan utøves når som helst 

(helt eller delvis), og Oaktree skal ihht den foreslåtte avtalen betale et innskudd tilsvarende 

aksjenes pålydende (NOK 1 per i dag). Hvis tilleggslånet benyttes er det en forutsetning at 



 

Oaktree får tildelt ytterligere tegningsretter. Det er styrets vurdering at den finansieringen 

Oaktree tilbyr er den klart mest attraktive løsningen tilgjengelig for GEOS for å optimalisere 

aksjonærverdiene. Oaktree vil også delta aktivt i driften av GEOS og har krav om å få et 

styreverv. Alternativet for GEOS er slik styret ser det et salg av Energy Empress og Energy 

Duchess som vil gi eventuelle kjøpere glede av fremtidig inntjening og verdiøkninger på 

bekostning av GEOS. 

  

Deler av lånet fra Oaktrees (USD 5 millioner) er finansiering av etterslepet GEOS har 

opparbeidet som gjeld overfor driftskreditorer. Det kan bli et behov for å styrke egenkapitalen 

for tilbakebetaling av denne kreditten eller andre formål. GEOS ønsker derfor når markedet 

tillater å invitere inn ytterligere aksjonærer for å styrke arbeidskapitalen, gjerne sammen med 

mulige nyinvesteringer for å utvide flåten. samt å nedbetale denne driftskreditten Oaktree nå 

bidrar med. Strukturen på en slik eventuell kapitalforhøyelse vil avhenge av flere faktorer, 

men et sentralt moment for styret er at alle eksisterende aksjonærer som ønsker å delta skal 

få være med – enten direkte i den primære kapitalforhøyelsen eller gjennom en påfølgende 

reparasjonsemisjon (til samme prising). 

 

Svært mange av våre aksjonærer har lokal tilknytning og har også god kjennskap til OSV 

markedet. Med Oaktree som partner vil vi fortsette å bygge rederiet lokalt. Vi har gode 

kundeforhold med attraktive befraktere som gjerne leier inn Golden Energy fartøyer. Dette 

viser at vi har attraktive fartøy med tilhørende meget god drift om bord og fra 

administrasjonen. Fartøyene våre har også svært høy utnyttelsesgrad bekrefter dette. Vi 

forventer derfor at vi sammen med Oaktree vil kunne videreutvikle flåten. I det kortere bildet 

mener vi at det ligger ytterligere aksjonærverdier foran oss gjennom at vi har klart å beholde 

hele flåten nå som markedet ser ut til å styrke seg videre. 

 

Vi skal fortsette å arbeide for å skape aksjonærverdier. 

 

 

Mvh, 

Per Ivar Fagervoll på vegne av styret i GEOS 

 


