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Formål: Øke gründere og SMB eier’s bevissthet og kunnskap om oppgaver ved eierskap 
og eierskifter

Metode: møteplasser for eiere - opinions- og medierettet arbeid 
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Lars-Erik Sletner; Bedriftsforbundet, sletner@bedriftsforbundet.no 41107695 – styreleder     
Inger-Britt Zeiner; Virke inger.britt.zeiner@zeiner.no 91361476 
Tore Strømsodd, IN VestfoldBuskerudtore.stromsodd@innovasjonnorge.no 97974407
Terje Stentun, Nordea Private Banking terje.stentun@nordea.no 90874784
Jon Grimsgaard, NHO Vestfold jon.grimsgaard@nho.no 92287375
Frode Andersen, MEF frode.andersen@mef.no
Roger Dalseg, Michrtech- Innov. roger.dalseg@microtech-innovation.no

Prosjektledelse – Eierskiftesenter AS

Geir Samdal prosjektleder geir@eierskiftesenter.no 91 73 10 89 

Kristian Skjølaas kristian@eierskiftesenter.no 90 10 96 08
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Temaer vi tar opp: 

•Hvilke utfordringer møter gründere  mht å løse oppgaver til økt kapitalbehov

• Hvordan legge grunnlag for vekst ved salg eller kjøp av bedrift.

•Hvordan eksponere seg slik at man finner den «riktige kjøper»?

•Hva vektlegger kjøper og investor? 

•Hvordan legge et grunnlag for vekst ved samarbeid med andre investorer og eiere?

•Hva er bedriften verdt, hvordan finne «riktig» verdi og planlegge exit?

•Hvilken risikobetraktninger har ulike eiere og investorer?

•Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved gründerskap og salg av bedrift?

•Hvilke behov og utfordringer møter eierne ved generasjons – og eierskifter?
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Å eie er en oppgave 
- ikke en tilstand! 



Gründernes og eierens egen situasjon og kunnskap er 
bærebjelken i frokostmøtene

Eierskiftealliansens oppgaver: 

-Lokale møter hvor private investorer og  
eiere møter andre 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 møter vi:
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Oscar Johansen Roger Larsen Richard Skaar-Thorsrud

Bjørn-Olav Johansen 
Henrik Bjørge Fardal
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Tidsdisponering  
0800- 1200
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0800 Frokostservering

0825 Ta plass!
0830 Velkommen  Jon Grimsgaard NHO Vestfold og Eierskiftealliansen Oslofjorden Vest og 

Roger Dalseg, Microtech-Innovation
0840 Kristian Skjølaas, møteleder , introduksjon av temaene, Eierskiftealliansen Oslofjorden Vest

0855 Oscar Johansen er gründer og styreleder i e-læringsselskapet Seagull

0935 Bjørn-Olav Johansen er partner og advokat i Deloitte

1005 Henrik Bjørge Fardal er seniorrådgiver i Innovasjon Norge
1015 Pause
1025 Richard Skaar Thorsrud er daglig leder og deleier i Villa Skaar og investor i tidligfasebedrifter

1105 Roger Larsen er seriegründer og eier med mer enn 20 års erfaring innenfor IKT og utdanning

1145 Kommentarer , oppsummering og avslutning  Kristian Skjølaas og Steinar Grønhaug,
1200           Mingletid


