
	  
 
 
 
John Bilek <john.bilek@orionforlag.no>  
04.10.2007 13:21 	  

Til 	  
"synnove.hvidsten@sparebank1.no" <synnove.hvidsten@sparebank1.no> 	  

cc 
Emne 	  

VEDRØRENDE LÅN HERVIG/BILEK GJELDENDE ORION FORLAG  
 
 
 
Hei Synnøve og Camilla, 
 
I forbindelse med det private lånet til Hervig/Bilek på kr 750.000,- som det ble inngått avtale om 
på fredag 28.9.07 og utbetalt i 01.10.07 og 02.10.07 til Orion Forlag har vi noen kommentarer. 
 
Utgangspunktet for søknaden om lånet var at Forlagsenttralen på grunn av driftsproblemer hos seg 
ikke hadde fått fakturert ut noe særlig av våre bøker i august. Orion Forlag søkte derfor om et 
midlertidig lån med kun en måneds varighet på kr 2 millioner, alternativt kr 750.000,-. Vi hadde en 
ordrereserve på over 5 millioner kroner hos Forlagsentralen som vår sikkerhet for 
tilbakebetalingen. Lånet skulle brukes til å fortolle inn nye bøker og løpende driftskostander og 
således sikre best mulig drift i denne viktigste fasen av året for et forlag. 
 
Fra banken ble vi muntlig orientert pr telefon at Jan Hervig og John Bilek  ville få et midlertidig lån 
på tilsammen kr 750.000,- med 45 dagers betalingstid. Vi skulle komme til banken i møte fredag 
28.9 for å signere nødvendige papirer. Vi ble på nytt orientert noen dager før møtet om at denne 
lånetransaksjonens rammer ble til “mens man gikk” uten noen nye detaljer om rammer for lånet 
ble gitt. 
 
På signeringsmøtet hvor alle lånedokumenter skulle undertegnes ble vi etterhver klar over at 
rammene for lånet ble endret fra bankens side og utformet en del annerledes enn opprinnelig 
oppgitt til oss, og annerledes enn det vi søkte om. 
 
Lånet ble gitt til Jan Hervig og John Bilek med halvparten på hver privat, og skulle ha en løpetid på 
ca. 2 år, ikke 45 dager. Videre skulle Orion Forlag nedbetale kr 750.000,- på det opprinnlige 
langsiktige lånet som Orion Forlag har med banken, mens Jan Hervig og John Bilek skulle overta 
denne lånedelen på kr 750.000,- mot Orion Forlag. Banken ville samtidig nedjustere Hervig/Bileks 
kausjonsansvar tilsvarende.  
 
Vi uttrykte under møtet at vi ikke synes særlig om disse for oss helt nye betingelsene for lånet, 
men at vi ikke hadde noe annet valg der og da enn å skrive under lånedokumentene. Vi foreslo 
samtidig at vi snarest mulig fikk til et nytt møte for å se på dette lånet og hele Orions situasjon. Et 
nytt møte er nå avtalt til 3.12.07. 
 
Vi mener at det kan oppfattes som “forprioritering” fra bankens side mot øvrige kreditorer, hvor i 
realiteten Jan Hervig og John Bilek har overtatt en del av bankens engasjement og risiko ved at 
banken har nedjustert deler av sitt direkte engasjement og overført dette til Jan Hervig og John 
Bilek privat. Vi tror også en nedjustering av bankens engasjement kan gi uheldige signaler i den 
prosessen forlaget er i med hensyn til salg av selskapet. 
 
Videre synes vi at vi burde ha blitt gitt muligheten til på forhånd å diskutere dette med de øvrige 
aksjonærer i Orion Forlag, slik at de også kunne ha kommet med uttalelser. Kanskje burde endog 
dette beløpet og den økte direkte risiko som Hervig/Bilek derved tar, også ha gitt økt eierandeler i 



selskapet. 
 
Som dere skjønner så vil vi gjerne gjennomgå dette for å se om vi kan finne frem til andre 
løsninger som alle blir tilfredse med. 
 
Hilsen Jan Hervig og John Bilek 
 
--- 
 
vennlig hilsen 
John Bilek 
Orion Forlag AS 
Skippergaten 33 
0154 OSLO 
 
Tlf: 24 15 50 91 
Faks: 24 15 50 99 
Mobil: 900 66 300 
john.bilek@orionforlag.no 
www.orionforlag.no 
	  
	  
 

 
 
 
From: <synnove.hvidsten@sparebank1.no> 
Date: Tue, 9 Oct 2007 13:13:51 +0200 
To: John Bilek <john.bilek@orionforlag.no> 
Cc: <monica.mathisen@sparebank1.no>, <tore.stenersen@sparebank1.no>, 
<Marianne.Uppman@sparebank1.no> 
Subject: Vedr.: VEDRØRENDE LÅN HERVIG/BILEK GJELDENDE ORION FORLAG 
 
 
Viser til din mail datert torsdag 4. oktober.  
 
Etter gjennomgang internt hos oss har vi følgende tilbakemelding på din forespørsel.  
 
Forutsetningen for lånet var at dere, Jan Hervig og John Bilek, skulle stå som personlig låntakere. Dette ble 
meddelt dere på telefon allerede tirsdag 25. september. Lånet ble behandlet i kredittkomiteen samme dag. 
Årsaken til at lånet ble gitt dere personlig var at banken ikke ønsket å øke Orion Forlag AS sitt 
engasjement ytterligere. Dette var den eneste løsningen banken kunne tilby og vi kan dessverre ikke se 
oss villig til å endre de inngåtte lånevilkårene.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Synnøve Hvidsten 
Bank1 Oslo 
Bedriftsrådgiver 
 
Tlf.dir: 21 02 55 72 
Mobil: 97 11 56 03 
Faks nr: 21 02 89 24 
 
 
 



 
 
 
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  Videresendt	  melding	  
Fra:	  John	  Bilek	  <jobile@online.no>	  
Dato:	  Wed,	  10	  Oct	  2007	  10:07:28	  +0100	  
Til:	  "synnove.hvidsten@sparebank1.no"	  <synnove.hvidsten@sparebank1.no>	  
Diskusjon:	  Vedr.:	  VEDRØRENDE	  LÅN	  HERVIG/BILEK	  GJELDENDE	  ORION	  FORLAG	  
Emne:	  Vedr.:	  VEDRØRENDE	  LÅN	  HERVIG/BILEK	  GJELDENDE	  ORION	  FORLAG	  
 
 
Hei igjen Synnøve, 
 
Vi er fullt ut inneforstått med at lånet skulle kunne tas opp av Jan Hervig og John Bilek privat. Det 
orienterte dere oss om tidligere som du sier, så det er helt greit. 
 
Det vi imidlertid reagerer på er at lånet nå har blitt langsiktig og ikke midlertidig i en måned eller to slik vi 
ba om. Videre reagerer vi på at Orion innbetaler dette lånet til dere, og at Jan Hervig og John Bilek blir 
sittende igjen med dette lånet videre, selv om kausjonsansvaret reduseres tilsvarende. Det er allikevel to 
forskjellige ting. Dette var vi helt uforberedt på. 
 
Dersom Orion nedbetaler også dette lånet til Jan Hervig og John Bilek, vil 750.000 kroner i ekstra likviditet 
forsvinne fra Orion. Dette er jo ikke innenfor den langsiktige låneavtalen som Orion har med banken og vil 
svekke Orions finansieringsevne ytterligere. Det at banken foretar denne finansieringsendringen av sitt 
engasjement nå i den viktigste tiden av året, og etter et så positivt år i 2006 bak oss, kan dette påvirke 
prossessen med salg av selskapet negativt. 
 
Dersom Sparebank1 ønsker å redusere sitt engasjement med Orion Forlag, synes vi dette burde komme 
tydelig og ryddig frem i et eget møte mellom oss, slik at vi sammen finner en måte å gjøre dette på og 
som har en litt lengre tidsramme, slik at Jan Hervig og John Bilek også får anledning til å foreta nødvendige 
samtaler med øvrige aksjonærer og andre potensielle interessenter. 
 
Vi tror derfor det er ryddig og nødvendig å ha en samtale om dette. 
 
 
vennlig hilsen 
John Bilek 
Orion Forlag AS 
Skippergaten 33 
0154 OSLO 
 
Tlf: 24 15 50 91 
Faks: 24 15 50 99 
Mobil: 900 66 300 
john.bilek@orionforlag.no 
www.orionforlag.no 
 
 
 


