
Disposisjon

1.Presentasjon av Sylvsmidja 

2.Første generasjonsskifte 

– Utvikling og selskapsstruktur   

3.Andre generasjonsskifte  

– Fra produksjons-/og grunderstyre 
til markedsorintering og eksternt 
fokus 

4.Dagens dilemma – kor skal vi?

– Kven skal eiga?

– Styresammensetning?



1973
Produksjonsdel av Sylsvsmidja skilt ut i eige 
AS

– Stifta med A og B aksjar 

– Neste generasjon fekk B-aksjar tilsv. 33% av 
verdi

1996

Overføring av A- aksjar til neste generasjon 

62% av styringsrett (negativ kontroll)

96% av verdiane



Generasjonsskifte 

•Korleis skapa vekst og fornying av 

familieselskapet ved generasjonsskifte?. 

•Kva er utfordringane familiemedlemmene 

imellom ?

• Kva er seniors utfordring og kva er juniors 

utfordring?



Økonomisk tvikling

Tilsette

Omsetning

Resultat



Strategisk plattform

Visjon
”Best på bunadsølv”

Misjon/Verdiar

” Me skal dyrka kunnskap og kvalitet i 
skjæringspunktet mellom handverk og produksjon, 
og framleis væra marknadsorienterte og 
leveringsdyktige”



Kva har vi gjort rett?
• Laga strategi og planar

- Vi har vår nisje og den har vi styrka 

- «Best  på bunadssølv»

• Profesjonelt styre, eksterne medlemmer

• Skilt ledar- og eigarrollen

• Frå produksjons- til markedsfokus

• Unngått å bli oppkjøpt - Hatt kontroll på alle 
prosessar 

• Brukt ekstern, kjøpt kompetanse 

– kva skal vi kunne sjølv og kva kjøper/outsourcer vi

• Hjelp til struktur på strategiprosessar

• Lean- prosess

• It prosesser

• Advokat/skattetekniske operasjoner



Dagens dilemma

• 50/50

• Kor skal vi? 

• Investerings- /Utbytte politikk?

• Posisjonering skatte- og avgiftsforhold?

• Eige eller selge?

• Kven skal eige? Kjøpe?

• Verdi /ekstern vs intern pris? 

• Korleis skal styret se ut ?

• Samarbeidspartnarar?



Etablering av holdingsstruktur
Aksjonærane vurderer å nytta deler av utbytte til 

investeringar i næringssamanheng.

For å unngå utbyttebeskatning på 27% ynskjer ein  

utbytte overført til holdingselskap der utbytteskatt 

er begrensa til   3%.

Kapitalfisjon til aksjonæreide aksjeselskap:
AS  Sylvsmidja Sylvvareverkstad har opparbeidd  

betydelig overskuddslikviditet. Styret har derfor 

vedtatt å utbetale eit beløp til aksjonærene

allereie i 2014.

Omstrukturering av eigarskap   



2014 :   
SSV fisjonerer  likviditetsoverskudd til 3 
aksjonærselskap
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Nystiftet

Sylvsmidja
AS

SSV Holding
AS

AS Sylvsmidja 
Sylvvareverkstad

(SSV) 
Norges største produsent 

av bunadssølv
Lokalisert på Voss

60 ansatte, omsetning ca 
70 mill.

Resultat f.s 2013: 
ca. 10 mill

3 aksjonærer 
( A, B og C )

Selskap 

under

Stiftelse : 

Frå privateigde aksjar til holdingstruktur

Trinn 1 :  Etablering av skyggeorganisasjon



Frå privateigde aksjar til holdingstruktur

Trinn 2:  Fusjon 

Sylvsmidja
AS

SSV Holding
AS

AS Sylvsmidja
Sylvvareverkstad

3 aksjonærer 
( A, B og C )

Det meldes fusjon mellom disse selskaper:  

Fusjonert enhet videreføres under firmanavn 

Sylvsmidja AS



Frå privateigde aksjar til holdingstruktur 

Trinn 3 :  SSV Holding splittes / fisjoneres i 3 aksjonæreide holdingselskaper

Sylvsmidja AS

Holding
1  AS

A CB

Holding
2  AS

Holding
3  AS



Det er eigarane sine langsiktige mål og 

strategiar som bør bestemma

styresammensetning  i selskapet



TID

SSV i dag ? SSV i framtid ?«Leif d.e. i 1940»

Kor skal Sylvsmidja?

Bunadssølvets livssyklus



Nye

Marknad

Produkt

Ukjent

Eksisterande  

Kjent

Nysatsing - Utfordringer/Kompleksitet  

Marknad

SSV

i dag?

??



Følelsesorientert

( ansvar for produksjonsbedriften  på Voss)

Kapitalorientert

RisikovilligLav øk. risikovilje

Hauste via utbytte?

Selge ut 

driftsselskap?  

Vekst gjennom fusjon?

Satsa på nye alternativ

Strategiske val /Opsjonar



Styrets oppgåver  i endring 

Kortsiktig:    
 Omstilling / tilpasning  innanfor kjente problemstillingar

 Rammestyring  med klare resultatkrav 

 Proaktiv  ift. behov for  nedskalering av virksomhet 

 Generasjonsskifte i toppledelse

Langsiktig :
 Hauste: Optimalisera resultat  med redusert omsetning/   

marknad 

 Satse: Styring med  radikalt  endra  forutsetninger  

 Sal /fusjon: Produksjonssamarbeid med andre / utland ? 



SSV har i dag ca 10 gonger større omsetning enn 

nest største konkurrent på bunadssølv

SSV har styrka sin markedsposisjon gjennom  aktiv 

marknadsføring og oppkjøp av konkurrentar 

SSV er konkurransedyktig til tross for et prisnivå som 

ikkje er lavare enn konkurrentane.

SSV kan vise til eit resultat før skatt på 10-12 % av 

omsetning

Kan suksessen fortsetja?



 Bli den mest kostnadseffektive produsent av bunadssølv i Norge 

gjennom sterk satsing på kontinuerlig betring i produktivitet.

 Bli den foretrukne leverandør på nettet  ved å tilby den beste, og 

mest forbrukarvenlege løysing til konkurransedyktige  priser. 

 Oppretthalda vilkår og service slik at vi opprettheld vår posisjon 

som foretrukken leverandør også gjennom tradisjonelle kanalar.

MÅL 



Takk for meg!!


