
Velkommen til frokostmøte!

Eierskiftealliansen i Trøndelag 
i

samarbeid med NTNUs TTO

Trondheim den 11 nov 2014
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Kjøreplan
0825 Ta plass!

0830 Velkommen og åpning, v/Merethe Storødegård, NHO Trøndelag og Eierskiftealliansen i Trøndelag og 
Karl Klingsheim, NTNU TTO

0840 Introduksjon til dagens tema v/ Kristian Skjølaas, Eierskifteallianse i Trøndelag

0855 Frank Norvik er gründer og investor, startet kleskjeden Retro og va inntil nylig medeier 
Erzscheidegården Hotell

0935 Birger Nordstrand Wik er leder Corporate Finance SpareBank1 SMN 

1005 Pause

1015 Olaf Prestvold er kredittsjef i Innovasjon Norge Sør Trøndelag

1025 Didrik Andreas Eidsvik er styreleder og 3 generasjons eier av DEFA. 

1110  Eirik Næss-Ulseth er gründer og investor har vært med på å starte mange selskaper som bl.a. 
PubGene, Spermatech, Artic Pharma, IPnett og Novelda.  

1155 Avslutning v/ Knut Vestbø, SpareBank1 SMN og Eierskiftealliansen Trøndelag

VELKOMMEN!
Tidsdisponering  frokostmøte 

11. november i Trondheim



Risikobetraktninger hos ulike eiere og investorer?

Utfordringer for familiebedrifter og majoritetseiere/gründere  ved generasjons-
eierskifter og emisjoner 

Utfordringer for gründere mht å løse behovet for kapital i tidlig fase

Verdsettelse og «riktig» pris –planlegging for exit?

Vekst og fornyelse ved salg eller kjøp av bedrift

Planlegging av salg og eksponere mot den «riktige kjøpere»? 
Hva vektlegger kjøper? 

Utløse vekst i i gründerbedrifter og i familievirksomheter ved samarbeid med 
andre investorer og eiere?  (inkl. PE og  WC)
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Tematisk ramme for møte



Å eie er en oppgave og ikke en tilstand! 
EXIT OG EIERSKIFTER ER AV DISSE OPPGAVNE 
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MAJORITETESEIER

www.eierskiftealliansen.no



Å eie er en oppgave og ikke en 
tilstand! 

TO ULIKE TYPER EIERE

Med ansikt
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Terje Aass

Krister SveaasMille-Marie Treschow 



Å eie er en oppgave og ikke en tilstand! 

TO ULIKE TYPER EIERE

Uten ansikt
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De fleste bedrifter er små!

90% av bedriftene i Norge har
< 30 mill i omsetning
< 20 mill i eiendeler
< 20 ansatte

---men av Norges 1000 største bedrifter er 900 utenfor børs 
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Selskaper utenfor børs dominerer norsk økonomi Kilde: BI /Prof. Bøhren



Selskaper utenfor børs dominerer 
norsk økonomi
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Å eie er en oppgave og ikke en tilstand! 
EXIT OG EIERSKIFTER ER AV DISSE OPPGAVNE 
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Eierskifter er kapitalismens renselse – en nødvendig renselse” Jens 
Ulltveit-Moe

04.01.2015 11

Konkurser – er kapitalismens renovasjon

Fotokilde : maylisee.wordpress.com

http://www.google.no/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=75m3Aw7BLx14RM&tbnid=Fe-RNMW7mkfaJM:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http://maylisee.wordpress.com/2012/10/07/renselse/&ei=AmhuUsfpJ4mm4gTw5ID4AQ&psig=AFQjCNFSjkOcCldOg2qIGLtEzo-miyVr9A&ust=1383053698733548


Erkjennelsen: 
SMB-eiere venter (utsetter) for 

lenge med sitt eierskifte

Den mest vellykkede 
eier er han/hun som 
holder fast ved det 
gamle akkurat så 
lenge det er bra, og 
griper fatt i det nye 
akkurat i det 
øyeblikket det er 
bedre»

Kilde: 
R.B.Vanderpoel

Kilde: Christian Lykke



DE FLESTE EIERE SITTER FOR LENGE

Hver dag gjør du et ubevisst valg ved ikke å selge 
virksomheten.

Er det åpenbart at riktig tid for salg er den dagen du ikke 
«orker» mer?

Er riktig tid for salg den dagen banken sier stopp?

De færreste salg skjer på optimalt tidspunkt.

13



….DET ER BABYBOOMEN ETTER KRIGEN SOM NÅ BLIR ELDREBØLGEN 
Bilder fra picasaweb.google.com/.../JtV1uqw2Dxmzcxf2G1EUiA
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….DET ER BABYBOOMEN ETTER KRIGEN SOM NÅ BLIR ELDREBØLGEN 
Bilder fra picasaweb.google.com/.../JtV1uqw2Dxmzcxf2G1EUiA

http://picasaweb.google.com/lh/photo/JtV1uqw2Dxmzcxf2G1EUiA
http://picasaweb.google.com/lh/photo/JtV1uqw2Dxmzcxf2G1EUiA


Kunnskapsgrunnlaget
Forsknings og erfaringsbasert kunnskap - Gjermund Grimsby

><62 år
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.  Salg til ansatte



600 000 SMB eierskifter pr. år i Europa 
pga eldrebølgen

1/3 
av Europas 

SMB’s
04.01.2015 16



Eierskifte/generasjonsskifte –et konsentrat av 
eierskapets roller og oppgaver

Noen mister/gir fra seg eierskapet
Noen skaffer seg eierskap

Noen arver  eierskap 

Gir grunnlag for: 
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Vekst
Omstilling

Restrukturering
Oppspiltting 
Forandring
Fornyelse



Capital needs and investment stage

Mature stages

Science Park               Own premises

Start-up

Incubator 

y/n

Investment stage         Seed Money

Location Garage

Firm development

Familiy Business

Stock exchange

Familiy Business

Private Equty

Familiy Business

Venture Capital

Formal
Familiy Business/

Business Angels

Source: Staffan Gullander, Professor, Stockholm School of Entrepreneurship 

”Love Money”

Capital needs

HIGH

Capital needs 

LOW

Eirik Ness- Ulseth 

Didrik Andreas Eidsvik

Staten - Monika Mæland

Frank Norvik



HVA ER EN BUSINESS ANGEL 
(BA)?
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Ulike kategorier kjøpere – Hvordan 
velge riktig?
Kilde Anders Thoresen

• Private equity fond 
(investerer normalt i modne, 
større selskaper)

• Venture capital fond 
(investerer normalt i 
vekstselskaper som er i eller 
på vei inn i 
kommersialiseringsfasen)

• Såkornselskaper 
(investerer normalt i tidlig 
fase selskaper)

• Andre 
investeringsselskaper

FinansielleIndustrielle

• Store, industrielle aktører

• Konkurrenter

• Leverandører

• Kunder

• Andre aktører som ønsker

• å etablere seg i en større 
del av verdikjeden

• et nytt ben å stå på og / 
eller har synergier innenfor 
produksjon / marked / 
kompetanse

Enkeltpersoner

• Ansatte (MBO)

• Spesifisere kategorier av 
personer / karakteristika 
(utdannelse, erfaring, 
ambisjoner, 
personlighetstype, 
økonomisk situasjon etc.)

• Liste med konkrete 
personer

• «Business angels»

Norsk Venture Capital forening: www.nvca.no

Kilde Anders Thoresen



Verdivurdering av gründerbedrifter: samme 
grunnleggende prinsipper som for veletablerte 
bedrifter, men større usikkerhet

• Tidlig fase  høy risiko
(ofte ikke 
kommersialisert enda)

• Potensialet er stort hvis
en lykkes

• Synergier og strategisk 
verdi for riktig eier

• Tilgang til teknologi 
og kompetanse

• Kommer raskere til 
markedet

• Samspill med øvrige 
produkter og strategi

• Gründer være med 
videre
(delt risiko)

Strategisk verdi 
for riktig eier

«Fullt» potensial 
kontantstrømsan
alyse

Scenariobasert 
kontantstrømsa
nalyse

Verdi for 
oppnådde 
milepæler

Nedlagt kapital + 
«gratis jobbing»

Nedlagt kapital

Bokført 
egenkapital

Lav verdi

V
ER

D
IU

TV
IK

LI
N

G

Høy verdi

Verdsettelse av 
gründerbedrifter

Spesielle forhold ved 
(teknologibaserte) 
gründerbedrifter

Kilde Anders Thoresen



Ulike kategorier kjøpere – Hvordan velge riktig?
Hvordan finansierer kjøpene oppkjøpet?
Lånefinansiering/banker- egenkapitalfinansierig - risikodeling

• Private equity fond 
(investerer normalt i modne, 
større selskaper)

• Venture capital fond 
(investerer normalt i 
vekstselskaper som er i eller 
på vei inn i 
kommersialiseringsfasen)

• Såkornselskaper 
(investerer normalt i tidlig 
fase selskaper)

• Andre 
investeringsselskaper

FinansielleIndustrielle

• Store, industrielle aktører

• Konkurrenter

• Leverandører

• Kunder

• Andre aktører som ønsker

• å etablere seg i en større 
del av verdikjeden

• et nytt ben å stå på og / 
eller har synergier innenfor 
produksjon / marked / 
kompetanse

Enkeltpersoner

• Ansatte (MBO)

• Ansatte - kollektivt

• Spesifisere kategorier av 
personer / karakteristika 
(utdannelse, erfaring, 
ambisjoner, 
personlighetstype, 
økonomisk situasjon etc.)

• Liste med konkrete 
personer

• Gründere- kjøper en i 
stedet for å starte fra 0

• «Business angels»

Norsk Venture Capital forening: www.nvca.no

Kilde Anders Thoresen
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Eierskifteutfordringen i
TRØNDELAG

Sør Trøndelag har : 
3520 SMB- majoritetseiere 

Som står for  
45% av sysselsettingen i PS  

som representere:
46 000 årsverk

Nord Trøndelag har : 
1425 SMB- majoritetseiere

Som står for 
51% av sysselsettingen i PS

som representerer 
10170 årsverk

Sum Trøndelag: 4920 SMB- majoritetseiere
48% av sysselsettingen i PS
56 170 årsverk  



Det jeg har lært av
Eilert Hanoa, gründet MAMUT 

Det er mulig, også fra Norge
 Innovasjon, kapital, kunnskap og infrastruktur tilgjengelig
 Langsiktig strategi, dynamisk operasjonell plan
 MEN: Ydmyk for ALLE kultur-forskjeller

Den riktige tilnærmingen
 Hardt arbeid over tid
 Aldri fornøyd, focus på de små detaljer hver dag
 Never satisfied, focus on nitty-gritty details every day
 Ikke nok å basere seg på sannheter/“The Establishment”

Bygg den riktige organisasjonen
 Få de riktige ledere og team-medlemmene
 Sentraliser organisasjon, struktur og kunnskapsbase



Hvorfor selger gründere og entreprenører ut sitt eierskap? 

Vanskelig og for tøft å lykkes på egen hånd

Krav fra investorer og andre om likviditet

Kapitalbehov gir utvanning og tap av kontroll

Selskapet når et punkt hvor Gründer ikke lenger er
skikket til å lede selskapet

Selskapet når en verdi som på overskuelig tid er
uslåelig

Salg er beste måte å ”redde stumpene”

Det jeg har lært av
Karl-Christian Agerup, gründet bl.a. 
HUGIN
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Det finnes så mange slags engler!

”Lotto investorer” ”Analytiske 
investorer”

”Tradere” ”Profesjonelle 
Business Angels”

Kompetanse

HøyLav

Investerings-
aktivitet

Høy

Lav



Risk/yield
How do a BA and a Family Business 

investor think?
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Litt om meg selv:

--er partner i Eierskiftesentret AS og leder bl.a. prosjekter i regi av 
Eierskiftealliansen i Trøndelag,  Hordaland og Hedmark&Oppland

-til 2012 næringspolitisk leder i NHO Oslo og Akershus og leder av styret i 
Eierskiftealliansen i Oslofjordregionen (Oslo, Akershus og Østfold) 
– la grunnlaget for andre regioners eierskifteallianser 

-initiativtaker til etableringen av senter for eierforskning ved 
Handelshøyskolen BI – Centre for Corporate Governance Research 
(CCGR).

-eier av KESS Investment AS.
-medeier og styremedlem i Dimensions Agri Technologies AS 
-daglig leder av Dimensions AS.
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http://eierskiftealliansen.no/
http://www.bi.edu/research/research-centres/Centre-for-Corporate-Governance-Research/

