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Introduksjon 

Liegruppen i  dag  
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Historia 

Tradisjon og Innovasjon  



Første generasjon 

Hans M. Lie «Liaskjæren» 

1856-1932 

«Liafjell» 
1890 



Andre generasjon 

Peder H. Lie 

1882-1933 

«M/S Liafjord» 
1926 

«Norig» 
1909 



Tredje generasjon 

Ole P. og Gudrun Lie 

1915 - 2007  

«M/S Liafjord» 
1940 

«M/K Ligrunn» 
1957 

Ekkolodd 
1947 



Fjerde generasjon 

Peder O. Lie  

1948 

«M/K Libas I» 
1966 

«M/K Libas II» 
1978 



Oppretting av Liegruppen AS og profesjonalisering 

«Ligrunn» 
1991 



Generasjonsskifter 

Nokre refleksjonar  



Resultat av generasjonsskiftet 4. generasjon 

 

Vekst på 90-tallet og etter årtusenskiftet påverka arv og vidare 

generasjonsskifter. 

 

Arveavgift og formuesskatt kunne fått selskapet til å forvitra. 

 



Problemstillingar som vil oppstå ved generasjonsskifter 

Arvelova - Skjevdeling? 

Dømt til å eiga? 

 - Er arv av eit familieføretak basert på  

 frivilligheit eller forventingar og press? 

Kven har råd til å eiga? 

 - Formuesskatt 

Evnar neste generasjon å arva bedriften? 

 - Arve og drive 

 - Eige og lede 

Fare for blanding av bedriftens økonomi med privat økonomi? 

Kor stor kostnad er det i eit familieselskap å halda familien samla?  

 - Er det verdt da? 

Kven skal peikast ut til å halda familien samla? 

 

Familie behov Forretningskrav 

Konflikt? 



Familiebedrifter er ikkje som andre bedrifter 

Familiebedrifter 
Et eierskap med eit «reelt ansikt» for ansatte og 
lokalsamfunn. 
 
Hensikten er kontinuitet. 
 
 
Målet er å bevare eiendeler og eierfamiliens historie 
og omdømme. 
 
Holdningen er å «bygge stein på stein», gjennom 
tålmodig kapital og organisk vekst. 
 
Grunnleggjande tankegang som prioritererå beskytte 
for nedsiderisiko. 
 
Ledelsens fokus er kontinuerlig og trinnvise 
forbedringer 
 
Dei viktigaste aktørane er kunder og ansatte 
 
Bedriften betraktes som ein sosial institusjon 

Ikke familiebedrifter 
Et eierskap «uten ansikt» for ansatte og lokalsamfunn. 
 
 
Hensikten er å maksimere kortsiktige selskapsverdier. 
 
 
Målet er å imøtekomme institusjonelle investorers 
forventninger. 
 
Holdningen er å sørge for eierkapital som dekker 
vekstpotensialet. 
 
Grunnleggende tankegang om at mer risiko fører til 
avkastning. 
 
Ledelsen setter fokus på innovasjon. 
 
 
De viktigste aktørene er aksjonærer og ledelsen. 
 
Bedriften betraktes som en disponibel eiendel. 

Utdrag av Ward & Denison, 2005 



Råd ved generasjonsskifter 

 

Banken er viktigste forutsetning for å lykkast. 

Selskapet må ta høgde for formuesskatt. 

Generasjonsskifter er komplisert. 

Spør ein revisor! 



Takk for meg! 


