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Det blir mange generasjons- og eierskifter i Vestfold Buskerud og Telemark de 
neste årene. 

Temaene  vi berører: 

•Eldrebølgen medfører at det blir mange generasjons- og eierskifter i SMB bedrifter. 

•Hvordan legge et grunnlag for vekst og fornyelse ved exit  og salg av virksomheten? 
Ved kjøp og salg  og  ved generasjonsskifte?

•Hva er familieeierskapets (seniors,  juniors, søsken m.fl – styre og ledelse) 
utfordringer? 

•Hva er bedriften verdt, hvordan dagens eier kan planlegge for en vellykket exit?

•Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifter og kjøp/salg 
av bedrift?

Buskerud – Vestfold  – Telemark



Eierens egen situasjon og kunnskap er bærebjelken i 
frokostmøtene

Eierskiftealliansens oppgaver: 

-Lokale møter hvor eiere møter eiere inkl. 
faglig innspill om kjøp/salgsprosessen og 
skatteforhold ved eierskifte.

- Verdiskapingsanalyser som viser 
majoritetseieres økonomisk rolle i sin 
kommune, sin region og sitt fylke

-Opinions- og medierettet arbeid for å 
synliggjøre SMB-eieres rolle og betydning i 
lokalsamfunnet

I dag:
Stein Tore Johnsen, 
Richard Skaar Thorsrud
og 
Nils-Erik Hannisdal

forteller i dag om eierskap,  generasjons- og 
eierskifter og kjøp og salg av bedrift 
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VELKOMMEN!
Tidsdisponering  frokostmøte 

23 . oktober  i Kongsberg

0800 Frokosten er servert
0825 Ta plass!

0830 Velkommen og åpning v/ Berit Storfossene, Kongsberg Næringsforum og 
Lars-Erik Sletner, adm dir. Bedriftsforbundet/ Leder styringsgruppen Eierskiftealliansen OV

0840 Kristian Skjølaas, Eierskiftealliansen i Oslofjord Vest Introduksjon – eldrebølgen og eierskifter v/ møteleder 

0855 Richard Skaar Thorsrud. Daglig leder og tidligere eier av Villa Skaar. 4. generasjon eier av familiebedriften, 
som ble solgt i 2012 

0930 Olav Platou, skattejurist i Nordea Privat Banking. Skatt, privat eierskap og salg, 
1000 Pause
1010 Nils – Erik Hannisdal, er gründer og CEO av M7 Offshore. Eierstrategi, prosessen med partnersøk, status 
etter salget og valg av rådgiver. 

Leif Larsen, Synergos, M&A rådgiver bisto i salgsprosessen og deltar med sine erfaringer 

1045 Birger Nordstrand Wik, leder Corporate Finance SpareBank1 SMN, Verdsettelse og                                        
forberedelse for salg eller generasjonsskifte,

1115 Stein Tore Johnsen, leder av den norske delen av Semcon. Erfaringer fra salget av Kongsbergbedriften 
ibruk til Semcon - hvordan det er å selge livsverket. 
1150 Kommentarer - avslutning v/ Kristian Skjølaas


