
Salg av Visma Marine



Station12 kjøper Visma Marine

• EUR 84,5 mill.
• Ca. EUR 5 mill. i nedbetaling av gjeld
• Tilsvarende NOK 719 mill. til sammen

– EUR beløpet er i dag blitt terminsikret

• Closing okt/nov
– avventer godkjenning av Næringsdept

• Due diligence er allerede gjennomført



Station12

• Eid av KPN og Telstra
• Ledende i verden på maritim

kommunikasjon
• Skaper nye forretningsmuligheter for

SpecTec
• SpecTec drives som i dag, men utvikles

raskere



Transaksjonsstruktur

• Innmatkjøp av Visma Marine ASA
– Hele markedsorganisasjonen, SpecTec, ligger som

datterselskap under Visma Marine ASA

• Visma beholder:
– Fremførbare underskudd på NOK 46 mill
– Bygg som er i salgsprosess for NOK 4,5 mill
– Et datterselskap i likvidasjonsprosess (verdt null)



Bakgrunn

• Alle tall er regnet ut basert på 1H00 balanse i
Visma

• EUR er terminsikret på NOK/EUR 8,035
• Endelig informasjon vil bli sendt ut basert på

tall per 3Q00. Mindre endringer vil da kunne
forekomme



Resultat og cash-flow
(Ureviderte tall, i NOKm)

• Transaksjonsgevinst: 619
• Skattemessig gevinst: 647
• Cash flow fra transaksjon: 726

• Betalbar skatt i 2000: 30

• Utsatt skatt: 151



Cash situasjon i Visma ASA
(Tall i NOK mill)

• Cash fra salg: 679
• Nedbetaling gjeld:   47
• Visma cash per 1H00:   63
• Aksjer Exense, 120900:   29

• Total: 818
• Cash per aksje:   49,10



Videre planer for Visma

• Nærmere planer i slutten av oktober
etter oppgjør.

• Visma vil til enhver tid søke å
maksimere verdiene for selskapets
aksjonærer.

• De ”kortene” ledelsen i Visma fikk
utdelt i 1997 er blitt spilt bra.

• Styret og ledelsen i Visma vil i
samarbeide legge strategien framover.



Utbytte

• Ingen planer om utbytte i år
• Usikkerhet om nye skatteregler
• Transaksjonen gir Visma anledning til å

utnytte NOK 46 mill. i framførbare
underskudd i år

• Verdistigning på Visma aksjen synes mer
spennende enn utbytte



Mulig framtidig satsing

• Styrking av Visma Business
– I dag har denne divisjonen fortsatt lav implisitt prising
– Viktig å synliggjøre virkelig verdi av denne enheten

• Investering i IT selskap vil bli vurdert
– Selskap som trenger restrukturering
– Selskap som trenger management i tillegg til

finansielle ressurser


