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  Velkommen til frokostmøte! 
Eierskiftealliansen i Trøndelag  

i samarbeid med  
Næringsforeningen i Trondheimsregionen  

 
 

 

Berit Rian 

Trondheim  den 26. november 2015 



Formål:  
Øke SMB’s eier’s bevissthet og kunnskap  

om generasjons- og eierskifter 
 

 

 

 

 
www.eierskiftealliansen.no 

http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4268


Styre og prosjektledelse 
 

Merethe Storødegård, NHO Trøndelag - styreleder 
Øyvind Bergset, Maskinentrepenørenes 
landsforbund 
Kaare Dahl, Nordea 
Knut Iversen, Bedriftsforbundet 
Bjørn Olav Aunegjerdet, Sparebanken  
Arnstein Hellem, Sparebanken1 SMN 
Olav Prestvold, Innovasjon Norge 
Hans Kristian Gjerde, NHO Trøndelag 
 
Kristian Skjølaas, –prosjektleder 
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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   



Eierens  og gründernes egen situasjon og  budskap 
er bærebjelken i frokostmøtene 

HOVEDAKTIVITETER 
 

-Møter hvor eiere møter eiere  
 

- 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 

  

David Engan, Terje Lillemo,  
Eirik Tronstad, Rune Sandseter og 
Olav Prestvold forteller om 
gründerskap, eierskap, og kjøp og 
salg av bedrifter  
 
 

http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4556
http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4592
http://eierskiftealliansen.no/eirik-tronstad-og-sigbjorn-vikan-forteller-om-sitt-eierskap-grunderskap-eierskifter-og-generasjonsskifter-steinkjer-5-november/eirik_tronstad/
http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4625
http://eierskiftealliansen.no/eirik-naess-ulseth-didrik-andreas-eidsvik-og-frank-norvik-forteller-om-eierskap-grunderskap-og-eierskifter-trondheim-11-november-gratis-kurs/olaf-prestvold/
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•Hvilke behov og utfordringer møter eierne ved generasjons – og eierskifter? 

 

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

 

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

 

•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? 

  

 

 

Temaer vi tar opp:  
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VELKOMMEN! 
Tidsdisponering 

0800   Frokostservering  

0825  Ta plass! 

0830  Velkommen,  Berit Rian, NIT  

 

0840 Kristian Skjølaas, møteleder, introduksjon til temaene, Eierskiftealliansen  

  

0855  David Engan er gründeren og medeieren bak Protex AS  

  

0935  Rune Sandseter er partner og advokat i Deloitte 

 

1010 Olaf Prestvold er kredittsjef i Innovasjon Norge Sør - Trøndelag 

1020 Pause 

1035 Terje Lillemo, en aktiv eier  med utvikling kjøp og salg 

gjennom familiebedriften CTM Utvikling AS   

  

1110 Eirik Tronstad har et omfattende engasjement som medeier gjennom bl.a. 

Inntre Holding AS 

  

1150  Kommentarer , oppsummering og avslutning   

1200           Mingletid 

  


