Oslo, 21 January 2021
Notice to Bondholders
To the bondholders in senior secured bonds with ISIN NO 001 0865504 (NOK Bonds) and ISIN N O 0 01
0865470 (SEK Bonds) (the “Bonds”) issued by Filago Prosjekt Holding 1 AS (the “Issuer”) on 29
September 2017.
A Norwegian Translation of this notice will follow. In case of any inconsistency between the No rweg ian
translation and the English text, the English text shall prevail.
This notice (the "Notice") will be sent by Intertrust (Norway) AS (the "Trustee") to the direct
registered owners and registered authorised nominees of the Bonds. This notice has also been
published on the website of the Trustee in accordance with the Terms and Conditions. I f you ar e an
authorised nominee under the Norwegian Securities Depository Act of 2019 no. 6 (Nw.
Verdipapirsentralloven) or if you otherwise are holding Bonds on behalf of someone else on a
Securities Account, please forward this Notice to the holder you represent as soon as possible.
Intertrust (Norway) AS (The “Trustee”) is acting as Trustee on behalf of the Bondholders
under the terms and conditions relating to the Bonds dated 29 September 2017 (the “Terms
and Conditions”).
Capitalized terms not defined herein shall have the same meaning as in the Terms and
Conditions.
On June 30 2020, the Bondholders resolved to approve the Proposal from Bright View AS, subject for the
Written Procedure initiated 26 May 2020. As communicated to the Bondholder in the Notice for Written
Procedure and in the Notice to Bondholders dated 1 July 2020, the Proposal from Br ight Vie w A S was
conditioned by the consent of the estate of bankruptcy. The Trustee, the estate of bankruptcy and Bright
View AS entered into discussions concerning a possible effectuation of the Proposal from Bright View AS.
Due to a lack of assurance in respect of legal issues, security related aspects and technicalities, the estate
of Bankruptcy did not consent to an effectuation of the Proposal from Bright View AS.
As a result of this, the estate of Bankruptcy submitted a motion for forced sale of the properties on
Tjøme and Gran in October 2020.
The Trustee is currently waiting for any decision to be available in respect of the forced sale. The
Bondholders will be informed promptly upon receival of such decision.
For further information, please contact:
For the Trustee:
Eleonore Foss
Intertrust (Norway) AS
Eleonore.foss@interustgroup.com
+47 958 14 513
Andreas W. Hennyng
Intertrust (Norway) AS
Andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com
+47 971 87 151

Oslo, 21. januar 2021
Meddelelse til Obligasjonseiere
Til Obligasjonseierne av senior sikrede obligasjoner med ISIN NO 001 0865504 (NOK Obligasjoner) og
ISIN NO 001 0865470 (SEK Obligasjoner) («Obligasjonene») utstedt av Filago Prosjekt Holding 1 AS
(«utsteder») 29. september 2017.
Denne notisen ("Notisen") vil bli utstedt av Intertrust (Norway) AS ("Tillitsmannen") til direkte
registrerte eiere av obligasjoner. Denne notisen har også blitt publisert på internettsiden til
tillitsmannen i henhold til obligasjonsvilkårene (Terms and Conditions). Hvis du er en autorisert holder
av obligasjoner under Verdipapirsentralloven, nr. 6 av 2019, eller hvis du på annen måte holder
obligasjoner på vegne av noen andre på en verdipapirkonto, vennligst videreformidle Notisen t il de n
respektive eier av obligasjonene.
Intertrust (Norway) AS (heretter «Tillitsmannen») opptrer som Tillitsmann på vegne av
Obligasjonseierne under obligasjonsvilkårene utferdiget i relasjon til Obligasjonene datert 29. september
2017 (heretter «Obligasjonsvilkårene»).
Ord og uttrykk som ikke eksplisitt er definert i denne notisen skal ha samme mening som i
Obligasjonsvilkårene.
Den 30. juni 2020 vedtok Obligasjonseierne å godkjenne et Tilbud fra Bright View AS, gje nstand for e n
Skriftlig Prosedyre initiert 26. mai 2020. Som kommunisert til Obligasjonseierne ved Innkalling til Skriftlig
Prosedyre og Meddelelse til Obligasjonseiere datert 1. juli 2020, var Tilbudet fra Bright View AS betinget
av at konkursboet samtykket til en slik løsning. Tillitsmannen, konkursboet og Bright View AS diskuterte
en mulig iverksettelse og gjennomføring av Tilbudet fra Bright View AS. Grunnet manglende forsikring og
utbedring av juridiske problemstillinger, verdipapirrettslige aspekter og tekniske spørsmål, samty kket
ikke konkursboet til en iverksettelse og gjennomføring av Tilbudet fra Bright View AS.
Som et resultat av dette, har konkursboet i oktober 2020 begjært eiendommene på Tjøme og Gr an for
tvangssolgt.
Tillitsmannen avventer en avklaring og beslutning i forbindelse med tvangssalget. Obligasjonseierne vil
bli informert så snart slik avklaring og beslutning foreligger.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
For Tillitsmannen:
Eleonore Foss
Intertrust (Norway) AS
Eleonore.foss@interustgroup.com
+47 958 14 513
Andreas W. Hennyng
Intertrust (Norway) AS
Andreas.w.hennyng@intertrustgroup.com
+47 971 87 151

