
Emne:	  FW:	  Vedr.:	  Re:	  Vedr.:	  Re:	  Vedr.:	  Re:	  Vedr.:	  SØKNAD	  OM	  UTSETTELSE	  AV	  INNFRIELSE	  LÅN	  JOHN	  BILEK	  &	  JAN	  HERVIG	  
Dato:	  torsdag	  19.	  november	  2009	  11.55	  
Fra:	  John	  Bilek	  <jobile@online.no>	  
Til:	  <nils.sparby@sparebank1.no>,	  "synnove.hvidsten@sparebank1.no"	  <synnove.hvidsten@sparebank1.no>,	  <didrik.stensrud@sparebank1.no>,	  
<hlbj@actor.no>	  
Kopi:	  "\"Tom.Sjuve@no.ey.com\""	  <Tom.Sjuve@no.ey.com>,	  "\"axel.colle@nordea.no\""	  <axel.colle@nordea.no>,	  Berit	  Hafstad	  
<berit.hafstad@adhoc.no>,	  "Jan	  G.	  Breivik"	  <jan@weibull.no>,	  Jan	  Hervig	  <jan.hervig@orionforlag.no>,	  John	  Bilek	  -‐	  Orion	  <john@orionforlag.no>	  
	  
 
 
Kjære Nils Sparby, Sparebank1 
 
Vi (både jeg og kausjonist) har i dag 19.11 mottatt pr brev en betalingsoppfordring fra Actor 
Fordringsforvaltning (saknr 90128046991) pålydende 387.330,12 inklusive saksomkostninger og renter. (Vi 
anmerker, se tidligere tilsendt mail, at forrige brev med 14 dagers varsel først ble mottatt den 11.11.) 
 
Vi har tidligere ved flere anledninger bedt banken (se mailer under) om en kort forklaring vedrørende dette 
lånet, samt å få tilsendt nødvendige dokumenter, slik at eksterne jurister kan vurdere denne lånesaken. Vi 
har ennå ikke mottatt dette fra dere. 
 
Det er en problemstilling i saken at dette spesifikke  lånet til privatpersonene John Bilek og Jan Hervig med 
kr 375.000,- på hver, tilsammen kr 750.000,-  gikk rett inn på Orion Forlag sin konto fra dere og ble 
derved en ekstraordinær nedbetaling på det langsiktige lånet som Orion Forlag hadde avtale med dere om. 
Dere (banken) hadde knyttet et 1. prioritets pant i Orions varelager og fordringer på HELE dette langsiktige 
lånet med Orion Forlag - UTEN at det ble sørget for at det samme pantet banken hadde ble overført på 
privatpersonene John Bilek og Jan Hervig for den samme andelen av lånet.  Det er blant annet dette 
forholdet og omstendighetene rundt signeringsmøtet den gangen høsten 2007 vi ber om å få vurdert i sin 
fulle bredde – og trenger tilsendt etterspurt redegjørelse og dokumentasjon. 
 
Vi ber samtidig om et påfølgende møte med dere for å gjennomgå denne saken og finne gode og fornuftige 
betalingsløsninger for alle parter. 
 
Fint om du kan svare til min jobbmail; john.bilek@orionforlag.no -  
da denne mailen er sendt fra min hjemmemail. 
 
Vennlig hilsen John Bilek, Orion Forlag 
 
John Bilek 
Karin Sibberns vei 5 
1570 Dilling 
 
Mobil: 900 66 300  
 
 
---------------------------Mail under sendt 13.11.09 til Nils Sparby 
 
 
 
Hei, 
 
Etter som jeg forstår av Synnøve er det deg vi må henvende oss til vedrørende denne saken. Vi lurer 
derfor på når vi kan forvente å få forespurte dokumenter oversendt?  
 
Som nevnt er en gjennomgang av denne spesielle lånesaken nødvendig både for Jan Hervig og 
undertegnede som anførte låntagere, styret og Media Bergen som hovedeier. Det er engasjert eksterne 
jurister på saken og man trenger derfor noe tid til en slik utredning, dog maks frem til 26.11.09.  
 
Det er fint om vi snarlig kan få oversendt de etterspurte dokumentene . Det vil være behov for et møte rett 
etter at disse er mottatt. Dog trengs for sikkerhets skyld et par dager til gjennomgang av dokumentene 
forut for et møte.  
 
Det er videre å anmerke at deres brev datert 31.10.09 med bekreftelse på engasjementsoppsigelse-varsel 



om inkasso først ble mottatt i vår postkasse 11.11.09. Her opereres det med en 14 dagers frist med 
innfrielse fra utstedelsesdato. Det anmerkes urimelig lang tid på postgangen og ber om at dette under alle 
omstendigheter hensyntas.  
 
Vi ser frem til å høre fra deg. 
 
 
Fint om du kan svare til min jobbmail; john.bilek@orionforlag.no -  
da denne mailen er sendt fra min hjemmemail. 
 
Vennlig hilsen John Bilek, Orion Forlag 
 
John Bilek 
Karin Sibberns vei 5 
1570 Dilling 
 
Mobil: 900 66 300  
 
 
------ Forwarded Message 
From: <synnove.hvidsten@sparebank1.no> 
Date: Thu, 12 Nov 2009 08:56:14 +0100 
To: John Bilek <jobile@online.no> 
Cc: <nils.sparby@sparebank1.no>, <didrik.stensrud@sparebank1.no> 
Subject: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: SØKNAD OM UTSETTELSE AV INNFRIELSE LÅN JOHN BILEK 
& JAN HERVIG 
 
 
Hei John,  
 
viser til mail og vil orienterer om at denne saken blir behandlet av Nils Sparby. Jeg vil for øvrig påpeke at 
bankens beslutning om at løpetiden på nedennevnte lån ikke forlenges er endelig. (viser til tidligere mail 
hvor dette ble orientert om)  
 
Dersom det skulle være spørsmål i saken ber jeg om at du tar direkte kontakt med Nils Sparby ref. 
tidligere møter og samtaler med ham.  
 
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 
 
Ring 07040 for god og rask service! Tast 3 og du kommer direkte til vår kundesenter for Bedriftsmarked. 
Her får du hjelp til alt som har med bank og forsikring å gjøre. 
 
 
 
 
 
 
John Bilek <jobile@online.no>  
06.11.2009 10:46 	  

Til 	  
<synnove.hvidsten@sparebank1.no> 	  

cc 
Emne 	  



Re: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: SØKNAD OM UTSETTELSE AV INNFRIELSE LÅN JOHN BILEK & JAN HERVIG  
 
 
 
 

 
 
Kjære Synnøve, 
 
Som du husker har dette lånet en litt spesiell foranledning i og med  
Jan Hervig  og undertegnede overtok,  som jo banken forlangte, deler 
av bankens ordinære løpende langsiktige lån til Orion Forlag.  
 
I mellomtiden er eierstrukturen i forlaget endret, og Media Bergen er 
trådd inn som hovedaksjonær i selskapet. På grunn av en del 
uklarheter ved lånets ansvar/sikkerhetsstillelser internt, ønsker styret 
at underliggende avtaler  må vurderes ut fra en juridisk synsvinkel. I 
sakens anledning har vi derfor engasjert en advokat som vil trenge noe 
tid til å gå gjennom sakskomplekset. For at vår advokat skal få det 
nødvendige bakgrunnsmateriell, ber vi  banken om en kort redegjørelse 
for de omliggende omstendigheter rundt lånet, samt kopi av tilhørende 
lånedokumenter, pantsettelser etc.  tilsendt så snart som mulig. 
 
Vi regner med at den juridiske gjennomgangen og styrets behandling 
av saken vil være klar i løpet av 3 uker. Følgelig  ber vi om en 
ytterligere utsettelse til  26.11.09 på innfrielse av lånet. 
 
I mellomtiden vil vi betale løpende renter og  ber om å få tilsendt beløp 
og kontonummer for overførsel. 
 
 
vennlig hilsen 
John Bilek 
Orion Forlag AS 
Skippergaten 33 
0154 OSLO 
 
Direkte: 900 66 300 
Sentralbord: 24 15 50 90 
Faks: 24 15 50 99 
 
john.bilek@orionforlag.no 
www.orionforlag.no 



 
 
 
 
 

 
From: <synnove.hvidsten@sparebank1.no> 
Date: Mon, 2 Nov 2009 13:10:20 +0100 
To: John Bilek <john.bilek@orionforlag.no> 
Cc: <didrik.stensrud@sparebank1.no>, <nils.sparby@sparebank1.no> 
Subject: Vedr.: Re: Vedr.: Re: Vedr.: SØKNAD OM UTSETTELSE AV INNFRIELSE LÅN JOHN BILEK & JAN 
HERVIG 
Resent-From: <postmaster@orionforlag.no> 
Resent-To: <jobile@online.no> 
Resent-Date: Mon, 2 Nov 2009 13:10:15 +0100 
 
 
Hei John,  
 
viser til vår korrespondanse og deres mail.  
 
Etter samtale med Nils Sparby så ser vi ikke nødvendigheten av å ha et eget møte omkring dette. Bankens 
beslutning er endelig og vi har ikke anledning til imøtekomme noen endringer på dette punktet.  
 
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 
 
Ring 07040 for god og rask service! Tast 3 og du kommer direkte til vår kundesenter for Bedriftsmarked. 
Her får du hjelp til alt som har med bank og forsikring å gjøre. 
 
 
 
 
 
 
John Bilek <john.bilek@orionforlag.no>  
22.10.2009 15:52  
Til  
synnove.hvidsten@sparebank1.no  
cc 
Emne  
Re: Vedr.: Re: Vedr.: SØKNAD OM UTSETTELSE AV INNFRIELSE LÅN JOHN BILEK & JAN HERVIG  
 
 
 
 
 
 
Hei Synnøve, 
 



Vi  vil veldig gjerne ha et møte med dere for å gjennomgå saken.  
 
 
vennlig hilsen 
John Bilek 
Orion Forlag AS 
Skippergaten 33 
0154 OSLO 
 
Direkte: 900 66 300 
Sentralbord: 24 15 50 90 
Faks: 24 15 50 99 
 
john.bilek@orionforlag.no <john.bilek@orionforlag.no>  
www.orionforlag.no 
 
 
 
 
 

 
Fra: <synnove.hvidsten@sparebank1.no <synnove.hvidsten@sparebank1.no> > 
Dato: Tue, 20 Oct 2009 13:44:57 +0200 
Til: John Bilek <john.bilek@orionforlag.no <john.bilek@orionforlag.no> >, Jan Hervig 
<jan.hervig@orionforlag.no <jan.hervig@orionforlag.no> > 
Emne: Vedr.: Re: Vedr.: SØKNAD OM UTSETTELSE AV INNFRIELSE LÅN JOHN BILEK & JAN HERVIG 
 
 
Hei John,  
 
viser til deres henvendelse for en stund tilbake. Jeg har oversendt deres søknad til Nils Sparby, men etter 
dialog med Sparby forstår jeg det slik at dere ikke har fått svar på deres henvendelse.  
Jeg tar derfor kontakt med dere for å formidle om at banken deseverre ikke har anledning til å forlenge 
løpetiden på deres privatelån.  
 
Dette med bakgrunn i den dialogen dere har hatt med Nils Sparby og hvordan banken stiller seg til videre 
opplåning i Orion Forlag AS mm.  
 
Videre kan jeg orientere om at deres lån har forfalt i sin helhet. Ved innbetaling av lånet ber vi om at dere 
betaler direkte inn til gjeldsbrevets låne nr. Fint om dere samtidig sender en mail til undertegnede når 
innbetalinger har blitt foretatt.  
 
Dersom det skulle være spørsmål i saken vennligst ta kontakt med undertegnee eller Nils Sparby.  
 
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 
 
Ring 07040 for god og rask service! Tast 3 og du kommer direkte til vår kundesenter for Bedriftsmarked. 
Her får du hjelp til alt som har med bank og forsikring å gjøre. 




