
DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET

GENERASJONS- 
OG EIERSKIFTE

Nærings- og handelsminister Trond Giske:
 ”Det er et tap for samfunnet dersom en lønnsom bedrift avvikles fordi 
eieren vil trekke seg tilbake. Her bør vi prøve å få til et godt eierskifte. ”
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Jan Tore Sanner (H)
Høyre vil fjerne 
arveavgiften ved et 
regjeringsskifte

EARN-OUT 
Bygg en bro 
mellom kjøper 
og selger

Skatt og avgifter
Det lønner seg å 
planlegge 
eierskiftet nøye
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En temaavis om generasjons- og eierskifte
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TIPS TIL

ET VELLYKKET 
EIERSKIFTE
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UTFORDRINGER

 

Kjøp en bedrift!

Hvordan skal jeg komme meg gjennom ”blodbadet”? Det er ofte et 
av de viktigste spørsmålene til en ny gründer. Jeg vil reise et annet 
spørsmål til gründere: Hvordan kan du unngå blodbadet? 
Jo, ved å kjøpe en bedrift. 

D
et tar lenger tid 
enn du tror å star-
te og etablere en 
bedrift, ofte fem 
år. Mange gründe-
re har i den-
ne perioden lav 

eller ingen lønn. Kjøper du en 
bedrift, kan du kanskje ta ut lønn 
fra starten? 

Muligheten for å kjøpe en bedrift 
er NÅ. Mange av eierne i norske 
bedrifter nærmer seg pensjons-
alderen, og det er viktig å sikre 
verdiene med planlagte eier-
skifter. Kun 25 % av eierskiftene i 
familiebedrifter skjer innad i fa-
milien. I Oslo, Akershus og Østfold 
har vi til sammen 5000–10 000 SMB 
majoritetseiere som er 55 år eller 
eldre. De neste ti årene skal 
disse bedriftene gjennomgå et 
generasjons- eller eierskifte for-
di eieren skal pensjoneres. Sam-
funnsøkonomisk er det viktig  
å bevare levedyktige bedrif-
ter. Nye eiere med ny energi og 
eierskapsfortrinn kan videreutvi-
kle disse bedriftene mot ny vekst. 
Derfor burde fl ere gründere med 
stort pågangsmot vurdere å kjøpe 
en bedrift. 

Eierskifter – noen fakta

1
Norsk næringsliv består av 
mange SMB-bedrifter som ei-

es og drives av personer som snart 
skal pensjoneres. Eldrebølgen 
medfører at et stort antall bedrifter 
kommer for salg de neste ti årene. 

Ifølge EU skal 1/3 av alle små og 
mellomstore bedrifter gjennom 
eierskifte de neste ti år. Slik er det 
også i Norge. 

I Norge viser forskning at lønn-
somheten og investeringstakten i 
eierledede SMB faller når eier nær-
mer seg pensjonsalder. Hvis det 
ikke gjennomføres et eierskifte, 
dør bedriftene med eieren. Man-
ge bedrifter har ikke livets rett og 
skal inngå. Men det fi nnes et stort 
antall levedyktige bedrifter som 
bør drives videre. Hvordan kan vi 
sikre at disse bedriftene drives vi-
dere når eieren skal pensjoneres?

Skaper muligheter

2
Gründerne har unike egen-
skaper. Stort pågangsmot, vil-

lighet til å ta risiko og evnen til å se 
fremtidige muligheter. Til tross for 
dette hører vi sjelden om gründere 
som kjøper bedrifter. Mitt budskap 
er derfor: Gründer – kjøp en 
bedrift! Ønsker du å bli bedriftsei-
er, men mangler unike ideer? Eller 
du ønsker  kanskje ikke å gå grün-
derens lange vei? Ikke alle må fi n-
ne opp hjulet på nytt. Mange 
bedrifter kommer for salg på sam-
me tid.  Dette gir «kjøpers marked» 
og gode muligheter for deg som tør 
og vil. 

Noen fordeler ved å kjøpe en 
bedrift vs. å starte en bedrift:

 ■ En eksisterende bedrift har kun-
der, produkter, produksjonsmidler 
og en kontantstrøm. Å starte opp 

en ny bedrift tar gjerne 5 år. Man-
ge gründere sier det tok lenger tid 
og var mer krevende enn de trodde.

 ■ Regnskapet og markedser-
faringen gir deg muligheter for å 
beregne fremtidig potensial. Det er 
fremtiden du kjøper.

 ■ Muligheter for å ta ut lønn fra 
starten. En gründer tar sjelden ut 
lønn de første årene.

 ■ Vellykkede eierskifter gir be-
driften en ny vekstperiode.

Kvinner som kjøper

3
Svenske myndigheter 
ønsker at fl ere kvinner skal 

kjøpe bedrifter. Det fi nnes derfor 
kurs for kvinner om hvordan man 
kan identifi sere og gjennomføre 
kjøp av bedrifter. To fl uer i en 
smekk? Flere kvinnelige eiere og 
fl ere levedyktige bedrifter videre-
føres? 

Finansiering

4
De fl este vil nok anse at fi nan-
sieringen av kjøpet er en 

utfordring. I tillegg trenger kjøper 
noe egenkapital. Men det fi nnes 
fi nansieringsmuligheter. Et godt 
forhold til selger kan gi muligheter 
for selgerfi nansiering – en til nå 
ukjent mulighet. Innovasjon 
Norge kan gi lån for kjøp av 
bedrifter under sin ramme for 
risikolån. Hittil er ordningen lite 
brukt for kjøp av bedrifter. 

“Sammen med 
familien og PMs 
ledelse utarbeidet vi 
en ambisiøs plan for 
å videreutvikle be-
driften. Et viktig ledd i 
denne prosessen var 
felles bredt eierskap.”

Henrik Lisæth
Partner i FSN 
Capital Partners

VI ANBEFALER

SIDE 10-11

Velg riktig rådgiver s. 5
Vellykket salg av KSD Software

Planlegg eierskiftet  s. 8
Vær klar over at prosessen tar fl ere år.

Alle konflikter krever ressurser – ikke bare i form av tid og penger, men også energi og følelser. Vår erfaring er at fred i de aller
fleste tilfeller er det beste.

Med mer enn 100 advokater er Haavind et av Norges største advokatfirmaer. Vi dekker alle forretningsjuridiske og offentligrettslige
områder. Våre 7 skatteadvokater er sentrale når Haavind yter juridisk rådgivning knyttet til skatt og avgift ved omorganiseringer,
transaksjoner, finansiering, generasjonsskifter, incentivordninger, eiendomsutvikling og handel. Vi har fokus på å løse alle oppdrag
raskt og effektivt, og de beste løsningene finner vi når kunden er en del av teamet.

www.haavind.no

Løsninger finnes
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GENERASJONS  OG EIERSKIFTE 
7. UTGAVE, MAI 2013

Prosjektleder:  Renathe Wille
Telefon: 22 59 30 00
E-post: renathe.wille@mediaplanet.com,

Adm.dir.: Truls Nielsen
Redaksjonssjef: Emma Wirenhed
Design: Emma Wirenhed
Repro: Bert Lindevall
Korrektur: Rett og slett, Storslett

Distribueres med: Finansavisen
Trykk: Nr 1 Trykk AS

Kontakt Mediaplanet
Telefon: 22 59 30 00
Faks: 22 59 30 01
E-post: synspunkter@mediaplanet.com

Vi hjelper våre lesere til å lykkes!

Mediaplanets mål er å skape nye kunder 
for våre annonsører. Det gjør vi gjennom å 
motivere leserne til å handle for å løse 
relevante problemer, eller møte fremtidige 
utfordringer med suksess. 

“Ifølge EU 
skal 1/3 av 
alle små og mel-
lomstore bedrif-
ter gjennom ei-
erskifte de neste 
ti år. Slik er det 
også i Norge.”

Nina Solli, 
leder Eierskiftealliansen



Grant Thornton Law Advokatfirma 
Skatt, avgift og tilgrensende forretningsjuridiske områder

Vi har spesialister som arbeider med nasjonale 
og internasjonale skatte- og avgiftsspørsmål for 
selskaper og personer. Vårt internasjonale nettverk 
har kontorer i 113 land som er parat til å bistå Grant 
Thorntons kunder i Norge. 

Hvis du ønsker å vite mer om hvordan vi
kan hjelpe deg, kontakt en av våre advokater.

Christopher L. Eitrem
tlf. +47 23 36 60 06

Geir Peter Hole
tlf. +47 23 36 60 85

Kontaktpersoner

e-post: gtlaw@grant.thornton.no
www.grant.thornton.no

Viktige beslutninger følger deg overalt 
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Din rådgiver ved  
generasjons– og eierskifter  

Ta kontakt for en uforpliktende og konfidensiell samtale: 
Lasse Hansen - mobil: 9005 6999 - epost: lasse@innobiz.no 

www.innobiz.no 

 

RÅDGIVER FOR BEDRIFTER OG EIERE 

Ved å kombinere bred industriell og finansiell  
kompetanse tilbyr InnoBiz AS profesjonell bistand i  
forbindelse med tilrettelegging og gjennomføring av: 

Kjøp og salg av virksomheter i inn- og utland 

Generasjonsskifter 

Verdivurderinger 

Strategisk partnersøk og joint ventures 

Hvis du mener
at sjefen din er
dum, så husk at
du ikke ville hatt
en jobb om han
var smartere. 
Albert Grant

Bli en bedre 
leder og få 
faglig påfyll
– abonnér på
LederNytt!

Skann QR-koden
eller gå inn på
ledernytt.no

Det gjenstår å se om det blir 
regjeringsskifte og om Høyre og 
FrP står ved sitt løfte. Uansett vil 
det ta tid å fase ut arveavgiften. 
Flere tilpasninger kan og bør gjø-
res nå – uten å pådra arveavgift. I 
generasjons skifter er det dessu-
ten mange hensyn å ivareta utover 
å spare skatt og avgift. Overførin-
gen skal være riktig for bedriftens 
kunder og ansatte, senior skal sikre 
seg selv økonomisk, samtidig som 
«familiefreden» skal bevares. Alt 
dette krever planlegging. 

Hvordan redusere skatt og 
avgift?
Mange tilpasninger kan gjøres for å 
redusere skatt og avgift i forbindelse  
med et generasjonsskifte. Hvil-
ke «verktøy» som er anvendelige, 
kommer helt an på situasjonen. Her 
nevnes noen gjengangere.

Finne riktig selskapsform 
og struktur
For enkeltmannsforetak er en svært 
vanlig tilpasning å omdanne virk-
somheten skattefritt til et aksje-
selskap forut for et generasjons-

skifte. Omdanningen innebærer 
lavere arveavgift, enklere opptak av 
fl ere eiere og lavere beskatning ved 
helt eller delvis salg (28  % kontra 
51 % skatt). 

For virksomheter som er orga-
nisert som aksjeselskap kan det 
være fordelaktig å etablere en hol-
dingstruktur, bl.a. fordi holdingsel-
skaper kan selge aksjer skattefritt. 
Også etablering av holdingstruktur 
kan gjøres skattefritt ved bruk av 
fusjonsreglene.

Ved overføring av aksjer i genera-
sjonsskifter, er det viktig å ha over-
sikt over aksjenes skatteposisjo-
ner og hva som skjer med disse ved 
overføringen. F.eks. benyttet man-
ge muligheten i 2005 til å «tømme 
kassa» i familieselskapet skatte-
fritt, for så å tilbakeføre midlene 
som innbetalt kapital. Posisjonen 
innbetalt kapital innebærer at også 
neste generasjon kan ta ut midler av 
selskapet skattefritt. Høy innbetalt 
kapital tilsier derfor at junior bør 
overta aksjene på privat hånd. Lav 
innbetalt kapital tilsier overføring 
til juniors holdingselskap, noe som 
har andre positive eff ekter. 

Gavesalg
Istedenfor å gi bort eiendeler, kan 
disse selges til barna til en gun-
stig pris. Er kjøpesummen lave-
re enn seniors kostpris, blir det in-
gen skatt. Kjøpesummen kan ned-
betales over tid og sikre senior en 
«pensjon». Samtidig reduseres 
arveavgiften – i noen tilfeller helt 
ned til null. Hvis arveavgiften 
faller  bort og senior ikke trenger 
hele  «pensjonen», kan man velge å 
ettergi  fordringen. Avgiftsmessig 
blir resultatet da det samme som 
om man hadde ventet med over-
føring – og totalt sett oppnås mest 
sannsynlig et langt bedre resultat. 

Unngå å havne i «den sorte 
gryte»
Skatte- og avgiftsreglene er kom-
pliserte og gjør det lett å tråkke feil, 
med potensielt store negative kon-
sekvenser. Forutberegnelighet er 
viktig. Planlegging bør derfor skje 
sammen med dyktige rådgivere.

Ole Morten 
Huseby
partner Haavind

Kristian Råum
advokat, Haavind

INGEN GRUNN TIL 
Å LEGGE PLANENE 
I SKUFFEN

OLE MORTEN HUSEBY & 

KRISTIAN RÅUM

advokatfi rmaet Haavind

Høyre og FrP vil fjerne 
arveavgiften om de kommer 
i regjeringsposisjon. Fordi et 
generasjonsskifte handler 
om langt mer enn arve-
avgift, er det ingen grunn til 
å legge planene «i skuffen». 

NYHETER

Generasjonsskifte

FOTO: COLIN EK FOTO: COLIN EK
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EN GOD EIER SOM KAN TA SELSKAPET VIDERE
– Vi var opptatt av å få en god pris, men 
det var like viktig å sørge for at bedriften skulle 
leve videre på en god måte. For har man vært med 
på å bygge opp et selskap fra scratch, vil man jo 
ikke se på at babyen dør, sier Svenn Widerberg, 
direkør i KSD Software. 
FOTO: SHUTTERSTOCK

KSD Software, som ble stiftet i 1994, 
har i løpet av snart 20 år blitt en 
ledende IT-leverandør av løsnin-
ger for spedisjon, logistikk og elek-
tronisk tollbehandling – systemer 
som har til formål å forenkle hver-
dagen for importører og eksportø-
rer. Selskapet har hatt en formida-
bel vekst, og ble tidlig i mai solgt 
for 190 millioner kroner til det 
kanadiske IT-selskapet Descartes. 
Til å hjelpe seg med gjennomfø-
ringen av salget, brukte de det oslo-
baserte rådgivningsselskapet 
Alpha Corporate Finance.

– Slike prosesser er veldig 
krevende,  så det var helt naturlig 
for oss å velge en profesjonell part-
ner til å bistå oss i salgsprosessen. 
Alternativet kunne vært at vi gjor-
de salgsfremstøtet selv, men det var 
aldri noe tema fordi dette er en stor 
jobb og det er viktig at man ikke 
fremstår amatørmessig i en slik 
sammenheng, forteller gründer og 
administrerende direktør Svenn 
Widerberg i KSD Software.

Konfidensiell informasjon
En viktig suksessfaktor for å gjen-
nomføre et vellykket salg ligger  
i presentasjonsmaterialet  som 
utarbeides. Da Alpha Corporate  
Finance ble valgt som leve-
randør i august i fjor, startet 
de arbeidet med å innhente og 
bearbeide informasjon om 
selskapet.  

– Først må det lages en kort-
fattet selskapspresentasjon med 
informasjon som kan deles med 

alle. Denne teaseren sendte  vi 
ut til potensielle kjøpere, som 
kunne gjøre en førstehånds-
vurdering av om dette var 
interessant eller ikke. Dersom de 
vurderte det som interessant, ble 
det signert en konfi densialitets-
erklæring før gjennomgang av en 
langt grundigere bedriftspresen-
tasjon. Denne tar for seg alle rele-
vante sider av selskapet, sier Erik 
Schwabe, som er partner i Alpha 
Corporate Finance.

– En annen viktig og stor opp-
gave er å forberede og gjennom-
føre en såkalt due diligence. All 
tilgjengelig informasjon som 
en kjøper trenger om selska-
pet legges i en elektronisk data-
base. Her samles alt fra hus-
leie- og stillingskontrakter til 
kvartalsrapporter og styrepro-
tokoller. Eller med andre ord all 
juridisk, teknisk og økonomisk 
informasjon som en kjøper må 
kunne ønske seg for å vurdere et 
oppkjøp, fortsetter Schwabe.

Potensielle kjøpegrupper
Tidlig i prosessen ble det gjort 
grundige vurderinger sammen 
med eierne av hvilke kjøpere som 
kunne være potensielle. 

– I fellesskap med eierne 
gjorde  vi en rekke vurderinger.  
Skulle vi selge til finansielle 
eller industrielle aktører? Skulle  
vi selge til en konkurrent? 
Skulle  vi gå internasjonalt eller 
bare satse i Norden og Europa? På 
bakgrunn av alle disse vurderin-
gene lagde vi en liste over de mu-
lige kjøperne vi ville kontakte,  
forklarer Schwabe.

God pris og riktig eier
Og arbeidet førte frem. Med 
salget til Descartes fi kk KSD Soft-
ware en industriell eier som de var 
komfortable med, og prisen ble god.

– Vi var opptatt av å få en god 
pris, men det var like viktig  å 
sørge for at bedriften skulle 
leve videre på en god måte. For har 
man vært med på å bygge opp et 
selskap fra scratch, vil man jo ikke 
se på at babyen dør. Derfor var det 
helt essensielt å fi nne en riktig 
kjøper. Jeg tror vi lyktes med det 
og at vi med dette salget har fått en 
kompletterende og god eier som 
kan ta selskapet videre, avslutter 
Widerberg.

Vellykket salg av 
softwareselskap

TOM BACKE

redaksjonen@mediaplanet.com

ALLIER DEG 
MED EN 

RÅDGIVER

ALLLIILIERERERER DDDDEEGEG 
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 ■ Spørsmål: Hvordan 
gjennomfører man et vellykket 
selskapssalg der man oppnår 
riktig pris og gode eiere?

 ■ Svar: Finn en erfaren 
rådgiver som kan drive 
prosessen for deg.

Erik Schwabe
partner, Alpha Corporate Finance

Svenn Widerberg
administrerende direktør, KSD Software 
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FAGLIG INNSIKT

K
jøpere er blitt min-
dre villig til å satse 
på fremtidige resul-
tater, og fokuserer i 
stedet på virksom-
hetenes historis-
ke resultater og an-

dre konkrete faktorer. Selgere opp-
fatter ofte sine virksomheter som 
undervurderte, uten å ta inn over 
seg større usikkerheter i markeds-
forhold og fremtidsutsikter. 

Struktur
En ”earn-out”-avtale kan i noen 
tilfeller bidra til å bygge bro over 
dette gapet ved å redusere kjøpe-
rens risiko samtidig som selgeren 
kan få et betydelig tilleggsvederlag 
forutsatt at visse kvantitative og/
eller kvalitative mål oppnås i en 
definert periode etter overdra-
gelsen. Men det er utfordrende å 
strukturere, fremforhandle, utfor-
me og implementere en vellykket 
earn-out-avtale. Her er noen nøk-
kelspørsmål som må avklares:

Det viktigste ved utforming av 

en earn-out er å fastlegge relevan-
te resultatkriterier og mål. Van-
ligvis er earn-out basert på øko-
nomiske resultater, men kan også 
være basert på oppnåelse av ikke-
fi nansielle mål. Utfordringen er å 
bli enig om entydige og oppnåeli-
ge resultatmål. Komplekse økono-
miske formler eller skjønnsmes-
sige resultatmål som kan føre til 
uenighet og tvist i fremtiden, bør 
unngås.

Varighet og resultatmåling
Earn-out-avtaler varierer normalt 
fra ett til tre år. Jo lengre avtalepe-
riode, desto vanskeligere kan det 
være å måle resultatene i den opp-
kjøpte virksomheten, særlig hvis 
kjøperen ønsker samordning med 
andre av sine virksomheter. På den 
annen side vil en for kort earn-out-
periode ikke gi tilstrekkelig tid til 
å realisere den oppkjøpte virksom-
hetens reelle utviklingspotensi-
al, mens kortsiktige disposisjoner 
kan være skadelig for virksomhe-
tens langsiktige utvikling og vekst.

Hvis økonomiske resultater er 
grunnlaget for earn-out, må par-
tene avtale hvilke regnskapsprin-
sipper som skal brukes og hvordan 
kostnader og investeringer skal 
besluttes og behandles. Integra-
sjon med andre virksomheter gjør 
resultatmålingen mer komplisert, 
og separat regnskapsføring og re-
gistreringer kan være nødvendig 
for å måle resultatene i den erver-
vede virksomheten i slike tilfeller.

Kontroll og sikkerhet
En earn-out vil baseres på oppnå-
else av fremtidige resultater. Sel-
geren må derfor være sikret inn-
fl ytelse og kontroll med driften av 
virksomheten etter overdragelsen 
slik at målene i earn-out avtalen 
kan oppnås. Kjøperen vil derimot 
normalt ønske å beholde så mye 
fl eksibilitet som mulig med hen-
syn til strategi, ledelse, drift og rea-
lisering av synergier.

Partene må bli enige om en 
effektiv tvisteløsningsordning. 
Kjøpere som ønsker fl eksibilitet 

underveis i earn-out-perioden kan 
tilbys en kjøpsopsjon som kan utø-
ves i visse tilfeller. Selgere må væ-
re oppmerksomme på at betaling 
av tilleggsvederlag i en earn-out 
vil være avhengig av kjøperens 
fi nansielle posisjon, og bør derfor 
kreve tilfredsstillende betalings-
garantier. 

Konklusjon 
En earn-out kan være et eff ektivt 
redskap for å bygge bro mellom kjø-
pers og selgers verdivurderingsgap 
ved virksomhetsoverdragelser, men 
kan være vanskelig og dyr å frem-
forhandle, strukturere og imple-
mentere. Hvis kjøper, selger og de-
res rådgivere kommer frem til en 
omforent løsning på nøkkelspørs-
målene ovenfor og andre potensiel-
le problemområder, kan en earn-out 
bidra til en vellykket og innbringen-
de transaksjon for begge parter.

EARN-OUT 
– verktøy for å bygge bro mellom kjøper og selger

 LASSE HANSEN

daglig  leder og eier av InnoBiz AS

TENK PÅ 
RISIKOEN

2
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Et vellykket generasjonsskifte av virksomhet 
krever spisskompetanse innen selskapsrett, 
skatte- og avgiftsrett. I tillegg er det nødvendig 
at rådgiverne dine har solid erfaring innen 
arverett. Hos Brækhus Dege møter du forret-
ningsadvokater og arverettsadvokater med 
lang erfaring innen generasjonsskifter.

Ta kontakt i dag, så planlegger og gjennom-
fører vi et vellykket generasjonsskifte sammen!

Hvordan gjennomføres et 
vellykket generasjonsskifte?

www.bd.no 

Oslo tlf. 23 23 90 90,  Sandvika tlf. 67 80 90 60

Lasse Hansen, 
daglig leder og eier av 
InnoBiz AS

 ■ Over 20 års erfaring innen 
strategisk og fi nansiell rådgiv-
ning med fokus på kjøp og salg 
av virksomheter i inn- og utland 
kombinert med bred erfaring 
fra operativ ledelse, internasjo-
nal forretningsutvikling og 
aktivt styrearbeid.

PROFIL

Usikkerhetene i internasjonal økonomi de senere 
årene har ført til økt forskjell mellom kjøperes og 
selgeres vurdering av risiko og verdier ved 
virksomhetsoverdragelser. 

RISIKOEN
TETEEETENKNKNKNKNKNK PPPPPPÅÅÅÅÅÅÅ 
RISIKOENøkt forskjell mellom kjøpereeeeesssss ooooooggggggg

ng av risiko og verdier ved  
rdragelssssssseeeeeerrrrr. 



JEG OVERLEVDE!
Rask igangsetting av livreddende 
førstehjelp og umiddelbar bruk 
av hjertestarter reddet livet mitt!

Ingen bedrift er for stor eller for liten til å anskaff e 

seg hjertestarter. Så mange som 3000 - 5000 

personer faller om med uventet hjertestans 

utenfor sykehus i Norge hvert år. Per i dag er det 

så mange som 9 av 10 som dør. Liv kan reddes og 

fl ere vil overleve hjertestans om det utplasseres 

fl ere hjertestartere i samfunnet. Vi oppfordrer alle 

bedrifter til å trygge sin arbeidsplass og nærmiljø 

ved å gå til anskaff else av hjertestarter. 

Uhellet kan oppstå plutselig og før du aner det.

Telefon: 05003  |  Internett: www.rødekorsførstehjelp.no  |  E- post: post@rodekorsforstehjelp.no

Vår solide hjertestarter er satt opp med norsk tale og norske retnings linjer fra Norsk Resuscitasjonsråd.  

Programvare- oppdateringer er gratis og maskinen  har hele 7 års garanti! Hjertestarteren er en 

drifts sikker livredder som passer for alle typer bedrifter. Med dette kampanjetilbudet vil Røde Kors 

Førstehjelp antageligvis levere den absolutt rimeligste  hjerte starteren som er på det norske markedet 

per i dag! Enheten er fullt ut CE og FDA godkjent for internasjonalt  bruk. Sett i forhold til kvaliteten den 

representerer,  vil dette være et meget godt kjøp for alle.

Det medfølger  en solid bæreveske,  2 stk. elektroder /
batteri,  utstyrssett  som består av munn-til-munn maske, 
barberhøvel,  saks, soft-nitril hansker og tørkeklut, samt et 
enkelt og instruerende  førstehjelpshefte som gir gode råd 
når uhellet er ute. Heftet er utgitt av Røde Kors Førstehjelp, og 
følger retningslinjer utarbeidet av Norsk Førstehjelpsråd.

Norges beste tilbud 
på hjertestarter!
HeartSine Samaritan® PAD 300 er en intuitiv og vedlikeholdsfri hjertestarter 

som benytter den fremste teknologi innen defi brillering.

KAMPANJEPRIS!
Ord. pris kr 14.990,- eks mva

NÅ11.990,-
Enestående tilbud!
Din bedrift får nå en enestående anledning til å kjøpe  

HeartSine hjertestarter til en unik kampanjepris.  

Hjertestarteren har en ordinær pris på 14.990,- eks mva. 

Røde Kors Førstehjelp selger nå de 100 første  
hjertestarterne til KUN kr 11.990,- eks mva!  
Hjertestarter med kurs KUN kr 19.990,- eks mva. (Ord.pris kr 24.490,- eks mva)

Gjelder 
KUN de 

100 
første!
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- Kunsten å Coache - Trinn 1
  Oppstart 19.-21. November 2013 - Oslo
- Fremtidens Ledelse 
  Oppstart 5.-7. November 2013 - København
- Kunsten å Coache Grupper og Team 
  18.-20. Mars 2014 - Oslo 

Kampanjekode: 2013/2014

Efwa Hagstrøm
Utdannelsen til coach på Norsk Coach Aka-
demi har vist seg være uvurderlig. Den har 
gitt et solid grunnlag for å bruke mine evner 
og kunnskaper fullt ut for å hjelpe dyktige 
mennesker bli enda dyktigere.

Thor-Andrè Aresvik
Jeg har jeg lært det grunnleggende rundt coach-
ing. Jeg har møtt fantastiske mennesker og fått 
økt selvinnsikt. Som prosjekt- og personalleder 
benytter jeg coaching teknikkene jeg har tilegnet 
meg daglig. Jeg er ikke i tvil om at kurset har 
gjort meg til en bedre leder og et bedre menneske.

Kari Anne Ulset
Det var interessant å merke hvor entusiastisk 
jeg ble etter Modul 1.Jeg fi kk masse energi 
og iver etter å lære mer om coaching. Det at 
kursleder vår åpen, ærlig og oppmuntrende 
førte til at vi deltakere også følte det var greit 
å gi av oss selv og dele

Ved salg av bedriften til ikke nærstå-
ende, er det viktig at selger og kjøper 
forstår hverandres motivasjoner. 
Det er gjerne tre hovedelementer 
som partene må bli enige om. 

– Dette er pris, oppgjørsform 
og selgers involvering i virksom-
heten etter salg, sier managing 
partner Bjørn Skare i ADVnor. 

Eierskifte tar ofte
lenger  tid enn du tror

NYHETER

RAGNAR LERFALDET

redaksjonen@mediaplanet.com

 ■ Spørsmål: Hvordan kan du 
sikre et godt generasjons- eller 
eierskifte i din bedrift?

 ■ Svar: Planlegg eierskiftet i 
god tid og vær klar over at 
prosessen tar fl ere år.

PLANLEGG 
EIERSKIFTET

MEDIAPLANET

PLPLLANANANNANANLELELELELELEGGGGGGGG 
EIERSKIFTET

3
TIPS

VIKTIGE PUNKTER Å 
TENKE OVER VED ET 
GENERASJONSSKIFTE

9

1  Det er viktig å begynne i 
god tid – det vil si 3–4 år før 

man tenker at et skifte skal gjen-
nomføres. Det er også bedre at 
du bruker nødvendig tid enn at 
transaksjonen skjer på en gitt 
dato. 

2  Ønsker både nåværende og 
neste generasjon at bedrif-

ten skal drives videre av neste 
generasjon? 

3
Skal bedriften ledes av 
familiemedlemmer? Fin-

nes det et eller fl ere familiemed-
lemmer som har den riktige 
kompetanseprofi len og som øn-
sker å lede virksomheten?

4
Dersom svaret er «ja» – 
trenges det ekstern kom-

petanse i ledelsen eller i styret 
for at bedriften skal fortsette å 
lykkes?

5
Ut fra bedriftens perspek-
tiv, bør det være en skjev-

fordeling av eierforholdet i be-
driften? Hvordan skal en even-
tuell skjevfordeling av eierskap 
håndteres?

6
Har bedriften – aksjonære-
ne – likviditet til å håndtere 

et generasjonsskifte?

7
Er det bedre for bedriften 
og livsarvinger at bedriften 

selges 100 prosent og provenyet 
deles ut til arvingene? Dersom 
bedriften tømmes for penger for 
å oppnå et rettferdig arveopp-
gjør, vil dette ikke være gunstig 
for bedriften. Da er det bedre å 
selge seg ut.

8
Hva er viktigst – fred i fami-
lien eller optimale økono-

miske/skattemessige aspekter?

9
Man får mer for en bedrift 
som blir kjøpt enn en som 

blir solgt.

– Selger ønsker å oppnå høyest 
mulig pris. I tillegg vil han gjer-
ne ha kontant betaling ved trans-
aksjonens tidspunkt og unngå 
involvering etter transaksjonen.
– Samtidig prøver kjøper å betale  
lavest mulig pris. Han ønsker og-
så å betale ettersom bedriften 
leverer resultater over tid, og han 
vil at tidligere ledelse fortsetter 
motivert. Kunsten er da å fi nne en 
måte å balansere disse interessene 
på. Profesjonelle rådgivere bruker 
ofte tid på å «bygge opp kompetan-
sen» hos kjøper og selger for mot-
partens synspunkter.

Hjelp løfter prisen
Prosessen med å gjennomføre et 
eier- eller generasjonsskifte bør 
begynne 3–4 år før en planlagt 
transaksjon. Siden prosessen er 
svært omfattende, lønner det seg å 
leie inn profesjonelle rådgivere. En 
rådgiver koster fra 5–10 prosent av 

transaksjonen, avhengig av stør-
relse på bedriften. 

– Dersom rådgiveren kan løfte 
prisen med tilsvarende beløp og 
redusere arbeidsbelastningen på 
daglig ledelse slik at bedriften fort-
setter å generere gode fi nansielle 
resultater, får selger god avkast-
ning på bruk av profesjonell assis-
tanse i prosessen. Typisk gjennom-
fører selger et salg av virksomhet 
en eller to ganger i sitt liv, mens 
rådgiverne gjør dette hver dag hele 
året. Konsekvensen for selger ved 
å ikke gjøre en god jobb er såpass 
stor økonomisk at det lønner seg å 
bruke rådgivere, sier Skare.

Fremtidig kontantstrøm
Det er i hovedsak tre elemen-
ter kjøper er villig til å betale for. 
Det første er forutsigbar fremti-
dig kontantstrøm. Her vil grad av 
dokumentert historikk og doku-
menterbar forutsigbarhet på frem-

Bjørn Skare
 ■ Alder: 51 år
 ■ Stilling: Managing partner 

i ADVnor.
 ■ Utdanning: Finans-

utdannelse fra Boston 
University i 1984.

 ■ Aktuell: Ekspert på 
generasjons- og eierskifter, 
har jobbet i mange år med 
temaet.

PROFIL

tidig kontantstrøm være avgjøren-
de for betalingsvilligheten.

– I tillegg kommer mulige syner-
gieff ekter med eksisterende egen 
bedrift. Typisk er evnen til å kutte 
kostnader i kombinert bedrift som 
er målbare umiddelbart. Det tred-
je elementet er strategisk verdi – 
nye markeder eller nye produkter i 
eksisterende markeder.gjørende 
for betalingvillighetentrøm.  Her 
vil grad av dokumentert historikk 
og forutsigbarhet på fremtidig 
kontantstrøm være av

Svært arbeidskrevende
Dokumentasjonsbehovet i trans-
aksjoner har økt betydelig de siste  
årene. Prosessen tar lenger tid 
både i innsalgsfasen og for-
handlingsfasen, i tillegg til due 
dilligence- fasen. 

– Kravet til dokumentasjon er 
mye større enn de fl este ser for seg. 
Bygg derfor datarommet så tidlig 
som mulig, sier Skare.

Han mener også at det er vik-
tig å forberede de skattemessige 
aspektene rundt transaksjonen i 
god tid siden det kan kompensere 
noe for redusert betalingsvillighet 
hos kjøpere.

– Det er særdeles arbeidskreven-
de å gjennomføre en salgsprosess. 
Det betyr at ledelsen i selskapet i 
prinsippet har to jobber i en peri-
ode på ett år under salgsprosessen. 
Har man valgt en god rådgiver, kan 
arbeidsbelastningen bli 1,25 iste-
denfor 2. Det er særdeles viktig at 
virksomheten fortsetter å produ-
sere gode fi nansielle resultater un-
der salgsprosessen og i etterkant.

RESULTATER OG MÅL. Det viktigste ved utforming av en earn-out er å fastlegge 
relevante resultatkriterier og mål.  FOTO: SHUTTERSTOCK 



Nordea Private Banking
En viktig ressurs for deg og din bedrift

Er du bedriftseier og ønsker å etablere en skatteoptimalisert selskapsstruktur, 
gjennomføre generasjonsskifte eller selge din bedrift?

Les mer og avtal møte med oss på nordea.no/privatebanking 
eller ring oss på telefon 22 48 87 00. 

fte eller selge din bedrift?

åå nordea.no/privatebanking
00. 

Skattejurister: Harry Tunheim, Gry Fremstad, Olav S. Platou

Spesialist på kjøp & salg av 
mellomstore virksomheter 

Et av de vanskeligste valgene en bedriftseier 
står overfor er hvordan man skal planlegge 
og gjennomføre et generasjonsskifte og sikre 
videreføringen av egen virksomhet.  

Et generasjonsskifte handler ikke kun om å 
finne en ny eier, men å finne den riktige 
eieren. En eier som har de rette 
forutsetningene for å sikre kontinuitet i 
selskapets drift og for å kunne tilføre de 

nødvendige ressurser til selskapets videre 
vekst og utvikling. Samtidig er det viktig at 
man forsikrer seg om at bedriften oppnår 
riktig pris og en så fordelaktig avtale som 
mulig når verdier først skal realiseres.  

Et eierskifte krever god planlegging og 
grundige forberedelser. Siden 1988 har vi i 
Saga Corporate Finance bistått  norske 
bedriftseiere med å finne nye og riktige eiere 

i inn- og utland, og sørget for at våre 
oppdragsgivere har oppnådd de beste 
betingelser i forbindelse med generasjons- 
og eierskifte. 

Ta kontakt med oss i Saga Corporate 
Finance for en uforpliktende prat om 
hvordan vi kan bistå deg i planleggingen og 
gjennomføringen av salget av din 
virksomhet.  
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CORPORATE FINANCE

PM er en butikkjede med tradisjoner 
tilbake til 1875. Ekteparet Aud og 
Snorre Mørck kjøpte bedriften i 1987 da 
den besto av tre butikker i henholds-
vis Ski, Lillestrøm og Oslo. Aud var pri-
mus motor for design og hadde teft for 
innkjøp. Snorre arbeidet med videreut-
vikling av kjeden gjennom etablering 
av fl ere butikker. På 2000-tallet kom og-
så sønnen Per med i bildet, og PM vokste 
ytterligere. I 2011 bestemte familien seg 
for å selge deler av livsverket, som da 
talte formidable 45 butikker, omsatte for 
293 millioner kroner og hadde en solid 
positiv bunnlinje på 58 millioner kroner.

Bakgrunn for salg
– Bedriften har alltid gått bra, så vi måtte  
ikke selge, men vi kan vel si at det var et 
sammensatt bilde som var årsaken. Vi 
var en familiebedrift hvor mine foreldre  
hadde holdt på i over tjue år, og jeg i de 
siste tolv. I denne perioden hadde PM 
vokst kraftig. Nå var tiden inne for å 

gjøre en vurdering: Skulle vi alene stå for 
videre vekst, noe som sannsynligvis var 
helt nødvendig for å overleve på sikt, eller 
skulle vi skaff e oss en partner som kun-
ne hjelpe oss i neste fase, sier sønnen Per 
Mørck, som fortsatt arbeider i selskapet.

Konstruktiv prosess
Familien valgte å søke råd fra Handels-
banken Markets i 2011. Arbeidet med å 
fi nne en riktig partner for veien videre 
brakte PM i kontakt med FSN Capital, et 
nordisk private equity-selskap som har 
lang erfaring med å investere i veldrevne 
bedrifter med betydelig vekstpotensial. 

– Vi vurderte fl ere alternative løsnin-
ger, men valgte FSN Capital tidlig. De 
virket profesjonelle, og vi følte at vi ble 
tatt på alvor, sier Mørck.

– Det var spennende å møte familien  
bak PM og lære hvor disiplinert og 
systematisk de hadde bygget opp en unik 
bedrift. Spesielt interessant var det å 
fi nne felles inspirasjon i det betydelige 
ytterligere potensialet i PM, sier Henrik 
Lisæth, Partner i FSN Capital Partners. 

– Sammen med familien og PMs 
ledelse utarbeidet vi en am-
bisiøs plan for å videreutvikle 
bedriften. Et viktig ledd i denne 
prosessen var felles bredt eierskap.

FSN Capitals forretningsmodell er 
å gå inn som majoritetseier i bedrif-
ter der det viser seg å være et betydelig 
vekstpotensial, for så å hjelpe bedrifte-

FAKTA

Dette er 
PM Retail

 ■ Etablert: 1875

 ■ Antall 
utsalgssteder: 
57 butikker over 

hele Norge

 ■ Antall 
ansatte: 310

 ■ Omsetning i 
2012: 340 

millioner kroner

 ■ Konsept: 
Selger egne 

merker med bå-

de hverdags- og 

selskapsklær til 

konkurranse-

dyktige priser

 ■ Målgruppe: 
Damer i 40- og 

50-årsalderen

 ■ Vekst-
ambisjoner: 
Ønsker å vokse i 

Norden

Spørsmål: Hvordan fi nne en kjøper som kan videreforedle 
familiebedriften og skape vekst?
Svar: Finn en partner som har en klar strategi, kunnskap, 
relevant erfaring og ressurser. 

ne ut av hjemmemarkedet. Et av virke-
midlene er å støtte ledelsen gjennom 
et profesjonelt styre. FSN Capital siktet  
derfor høyt da styret skulle rekrutte-
res, og blant navnene fi nner vi tidli-
gere administrerende direktør i den 
nordeuropeiske kjeden Lindex, Jørgen 
Johansson, Nils Vinberg, ansvarlig for 
oppbyggingen av Bjørn Borg, og Tine 
Wollebekk, tidligere leder i SEB Norge 
og ansvarlig for lojalitetsprogrammer 
og forbrukeratferd.

– Da vi satte oss ned med ledelsen, var 
det viktig for oss å forstå hva som var 
unikt med bedriften. Noe av det mest 
interessante vi la merke til, var kun-
desegmentet som PM Retail hadde 
siktet seg inn mot. De var fantastisk 
dyktige til å forstå, designe og selge mo-
teklær til kvinner i 40- og 50-årsalderen. 
Kundegruppen viste seg å være svært 
lojal og har god økonomi. PMs organisa-
sjon var preget av nøkternhet, kunde-
fokus og godt kjøpmannskap. Samtidig 
fant vi en sunn konkurransekultur og 
stolthet. Sammen med våre rådgivere, og 
styremedlemmene, fi kk vi et godt over-
blikk over bedriften og gjennomførte 
kjøpet i januar 2012, forklarer Lisæth.

Positivt utfall
Per Mørck føler at de ble tatt på alvor i 
salgsprosessen, men at det selvfølge-
lig var en hektisk prosess med bratt 
læringskurve: 

– De fl este blir stresset av å selge 
huset  sitt, men dette er noe helt annet. 
Og det handler ikke bare om penger, 
men nesten like mye om følelser. Gjen-
nomgangen av nye muligheter for PM 
var spennende og inspirerende å være 
med på.

– Totalt sett ble dette en veldig posi-
tiv opplevelse både for familien og for 
bedriften. Og godt var det, for jeg tror det 
hadde vært veldig trist hvis det hadde 
føltes feil i ettertid, sier Mørck. 

Foredler selskapet videre
Virkelig vekst i retailbransjen kommer 
ikke kun ved å åpne fl ere butikker. PM 
og alle medarbeiderne må ønske å for-
bedre seg på en rekke plan gjennom 
trening og utvikling av ansatte, gode de-
signprosesser og videreutvikling av en 
krevende, men lojal kundegruppe. 

– For å lykkes med dette, må vi inves-
tere i menneskene og kjeden, og det 
gjør vi nå innen designteamet, butikk-
oppfølging og fi nanskompetanse samt 
ved å utvide lederteamet. Det er veldig 
inspirerende å se etablerte og nye kref-
ter som sammen sørger for videre ut-
vikling av PM Retail og jobber for å ta 
selskapet dit vi sammen vil, avslutter 
Lisæth. 

Tar selskapet videre sammen
LEDER TIL LEDER

INSPIRASJON

Henrik Lisæth
Partner i FSN 
Capital Partners

Per Mørck
butikkutvikler, 
PM Retail

TOM BACKE

redaksjonen@mediaplanet.com

Eierskifte
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LES MER PÅ
WWW.EBS.NO

FORNØYDE MEDARBEIDERE SKAPER

SKAPER ØKT OMSETNING

SALG AV EN BEDRIFT I VEKST
I 2011 bestemte PM Retail seg for å selge deler av 
livsverket, som da talte formidable 45 butikker, 
omsatte for 293 millioner kroner og hadde en 
solid positiv bunnlinje på 58 millioner kroner.
FOTO:PM RETAIL

Vær bevisst ditt 
eierskap

1
Finn ut hva potensielle 
kjøpere er ute etter, og så 
må man utvikle selska-

pet i den retningen som gir 
høyest verdi ved salg. 

Ikke vent for lenge

2
Kjøpere liker ikke fallen-
de omsetning og resul-
tat, så pass derfor på å 

selge når pilene peker oppover.

Bruk en rådgiver

3
Få hjelp når du skal selge 
livsverket. Den viktigste 
rollen til rådgiverne er å 

bistå eier i å fi nne den kjøperen 
som har den høyeste synergi-
eff ekten. 

Bistå kjøper med 
overgangen

4
Selger vet alt om bedrif-
ten, kjøper vet lite. Tilby 
derfor å fortsette å 

arbeide i bedriften inntil viktig 
kunnskap er overlevert. 

Vær ærlig

5
Hvis det fremkommer 
negative overraskelser, 
blir kjøperen usikker på 

om det også kan være andre 
svakheter de burde visst om. I 
verste fall avlyser de kjøpet.

Bruk en advokat

6
Alle vesentlig problem-
stillinger må dekkes i et 
avtaleverk. Viktige 

avtaler og skattespørsmål må 
ivaretas i prosessen. Bruk derfor 
en advokat som er spesialist på 
salg av virksomheter.

KILDE: WWW.EIERKSKIFTEALLIANSEN.NO

TIPS VED SALG AV
 BEDRIFT

6
FINN EN GOD 

PARTNER
FINNNNNNNN EEEEEENNNNNN GGOGOGOGODD 

PARTNER

4
TIPS
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Vega SMB kunderegister, gir økt verdi ved salg og 
sikrer fremtidige inntekter ved generasjonskifte.

Vega SMB  - alt på ett sted

Vega SMB AS
Postboks 122, 1325 Lysaker

Tlf 815 48 333 
salg@vegasmb.no 

FAGLIG INNSIKT

Gode eierskifter er 
viktig for samfunnet

Fremtidens arbeidsplasser skapes hver eneste dag. En av måtene er ved gode 
eierskifter. Gründeren med den briljante nye ideen er viktig. Men det kan være 
like viktig å videreutvikle og foredle det som allerede virker. 

D
et går for tiden 
svært godt for 
norsk nærings-
liv. Vi har mer 
enn 350  000 fl ere 
arbeidsplasser i 
dag enn da den rød-

grønne regjeringen overtok i 2005. 
Vi har kommet ut av en fi nanskrise 
som det landet i Europa med lavest 
arbeidsledighet. Vi har mange nye 
bedrifter som etableres og eksiste-
rende bedrifter som utvikler seg. 

Vi snakker ofte om viktigheten 
av nye bedrifter. Gründeren med 
den unike ideen fremheves som et 
forbilde. Slik vil jeg at det fortsatt 
skal være. Men vi må ikke glemme 
at mye bra skjer i eksisterende be-
drifter. Det er et tap for samfunnet 
dersom en lønnsom bedrift avvi-
kles fordi eieren vil trekke seg til-
bake. Her bør vi prøve å få til et godt 
eierskifte. Faktisk viser undersø-
kelser at selskaper med nye eiere 
revitaliseres og vokser mer enn 
andre. 

Rapporten «Eierskifter i norsk 
næringsliv», laget av Menon 
Business Economics på oppdrag 
fra Nærings- og handelsdeparte-
mentet, viser at bedriftene i snitt 
hadde høyere omsetningsvekst 
etter eierskiftet. Den sier også at 
eldre eiere av små og mellomstore 
bedrifter ofte venter for lenge med 
å gjennomføre eierskifter. 

Dette var en av grunnene til at 
regjeringen i vår fremmet forslag 
om å forenkle aksjeloven. Forsla-
get innebærer mer liberale regler 
for et selskaps adgang til å kjøpe 
egne aksjer. Forbudet mot at et 
selskap kan yte fi nansiell hjelp 
ved aksjekjøp i selskapet er også 

foreslått myket opp. Det er fore-
slått fl ere endringer som kan få 
betydning for små aksjeselska-
per. 

Eierskiftealliansen har gjort 
mye viktig arbeid i Oslo, Akershus 
og Østfold. Når ordningen nå utvi-
des til Hordaland og Trøndelag, er 
dette helt i tråd med regjeringens 
ønske. 

Regjeringen arbeider kontinu-
erlig med å forenkle næringsli-
vets rammevilkår. Vi har derfor 
satt et historisk mål om å redusere 
næringslivets administrati-
ve kostnader med 10 milliarder 
kroner  innen utgangen av 2015. 
Dette gjør vi fordi små og mellom-
store bedrifter står for en stor del 
av verdiskapingen i samfunnet. 

Verdiskaping er grunnlaget for 
vår velferd – en helt nødvendig del 
av den norske modellen som gir ar-
beidstakerne trygghet og virksom-
hetene fl eksibilitet til omstilling 
og innovasjon. Slik skaper vi frem-
tiden – i fellesskap. 

“Undersøkelser 
viser at selskaper 
med nye eiere 
revitaliseres og vok-
ser mer enn andre.”

Trond Giske
Nærings- og handelsminister (Ap)

Lønnsomheten faller 
I eierledede SMB-
bedrifter faller lønnsom-
heten når eier nærmer 
seg pensjonsalder. Man-
ge venter for lenge med 
eierskifte og verdiene 
står i fare for å forvitre.

– Vi har undersøkelser både 
fra Norge og EU som viser det 
samme, nemlig at når eieren, 
som ofte også er daglig leder 
i bedriften, nærmer seg pen-
sjonsalderen, faller bedriftens 
lønnsomhet. Hvis ingen over-
tar disse bedriftene i tide, legges 
levedyktige bedrifter ned når 
eieren går av med pensjon, si-
er Geir Samdal som er prosjekt-
leder for Eierskiftealliansen i 
Oslofj ordregionen.

Eldrebølgen 
Det er fl est små og mellomsto-
re bedrifter i Norge. Samfunns-
økonomisk er det en god idé at 
noen driver disse videre når 
eier skal pensjoneres. Med den 

EIERSKIFTEALLIANSEN

EIERSKIFTE

Representanter for Eierskiftealliansen Oslo, Akershus og Østfold. Fra venstre: 
Nina Solli fra NHO Oslo og Akershus, Lars Erik Sletner fra Bedriftsforbundet, 
Wenche Meråk fra Sparebank 1 Østfold, Gudbrand Teigen fra Innovasjon Norge, 
Monica Hoff Mathisen fra Sparebank 1 Oslo/Akershus, Geir Samdal fra gess.
no, Torbjørg Haugen Feuth fra Nordea Private Banking og Jarle Hammerstad fra 
Virke. Maskinentreprenørenes Forbund og NHO Østfold deltar også i alliansen. 
FOTO: ANNE BIRGITTE HJELSETH, NHO

“Hvis ingen overtar  
bedriftene i tide, 
legges levedyktige 
bedrifter ned når 
eieren går av med 
pensjon.”

kommende eldrebølgen blir det 
svært relevant å ta tak i disse 
problemstillingene, noe Eier-
skiftealliansen har gjort.

 Frokostmøter
– Eierskiftealliansen arrange-
rer åpne, gratis frokostmøter 
for bedriftseiere. Målgruppen 
er bedriftseiere som er 55 år el-
ler mer. Men alle er velkommen, 
sier Samdal. 

På møtene forteller bedrifts-
eiere som har gjennomført et 
eierskifte om sine erfaringer. 
Førstkommende møter er 11. 
juni  på Ås og 12. juni i Halden. For 
program, se: 
www.eierskiftealliansen.no
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INSPIRASJON

Exit-planlegging 
i egen bedrift

FORMUESFORVALTNING
Kundene ønsker råd om 
hvordan familiebedriften, og 
således familiens formue, bør 
forvaltes, sier Torsten Østen-
sen, leder av Nordea Private 
Banking.
FOTO: SHUTTERSTOCK

Seriegründeren som starter opp 
med en god idé, men som ikke har 
planlagt å drive denne virksom-
heten resten av livet, bedrifts-
eieren som nærmer seg pen-
sjonsalderen og som ønsker at 
sønn eller datter skal overta eller 
bedriftseieren som ønsker å selge 
enten pga. alder eller pga. frem-
satte tilbud fra interessenter. 

Ved å planlegge en slik exit, vil 
det være store beløp å spare i skatt 
og avgift. Dette skyldes at ved å 
planlegge i forhold til dagens skat-
tesystem, vil det være mulig å 
gjøre  betydelige skatteutsettelser 
gjennom riktig selskapsstruktur. 

I forhold til arveavgift som neste 
generasjon må betale, er det bety-
delige midler å spare i avgift ved å 
gjøre overføringer og nødvendige 
tilpasninger på riktig tidspunkt og 
i riktig rekkefølge. 

Når det gjelder selve virksom-
heten, handler det ofte om å 

Du vil som bedriftseier 
uansett på et eller annet 
tidspunkt måtte gjøre en 
vurdering av hva som skal 
skje med bedriften videre. 
Her er det mange varianter. 

ANDERS WESTIN

redaksjonen@mediaplanet.com

RÅDGIVNING

Planlegger man å over-
føre sin virksomhet til nes-
te generasjon, oppstår 
mange spørsmål som må 
tas stilling til. Det er derfor 
viktig å begynne planleg-
gingen tidlig. Driver man 
for eksempel som enkelt-
personforetak, bør det 
vurderes å omdanne til 
aksjeselskap før barna 
overtar.

Det er viktig at man har en klar 
formening av hva man vil opp-
nå med et generasjonsskifte og 
hvilke hensyn man vil ivare-
ta. Et slikt hensyn kan være at 
bedriften skal ha en eiersam-
mensetning som er hensikts-
messig. Den som overtar vil gjer-
ne ha et ønske om at tilstrekke-
lig kapital blir værende i bedrif-
ten, mens søsken som eventu-
elt ikke skal eie bedriften gjerne 
ønsker at de også får en del av 
midlene som står i virksom-
heten. 

Selve gjennomføringen 
bør skje på en måte som gir 
minst mulig skatte- og avgifts-
messig belastning. Her kan det 
være mange fallgruver, så dette 
bør planlegges grundig.

I mange tilfeller kan det væ-
re gunstig å gjennomføre gene-
rasjonsskiftet gradvis. Det kan 
også være en fordel at hele fami-
lien tar del i planleggingsproses-
sen, slik at de av barna som ikke 
skal overta som eiere også får 
en følelse av å bli tatt hensyn til 
og eventuelt blir tilgodesett på 
annen måte.

For mange vil det væ-
re et spørsmål om hvorvidt 
foreldrene  skal gå helt ut el-
ler beholde en eierandel i virk-
somheten. Ønsker foreldrene å 
beholde kontrollen, kan man 
opprette fl ere aksjeklasser slik 
at foreldrene beholder aksjer 
med stemmerett. Overføres 
aksjene som gave til barna, kan 
foreldrene bestemme at aksjene 
skal være barnas særeie. 

Det viktigste spørsmålet å ta 
stilling til er ofte hvem som skal 
overta som eier, noe som kan 
være vanskelig dersom fl ere av 
barna ønsker å overta. Man må 
da ta hensyn til hvem man tror 
er best egnet. Det kan vurderes 
om fl ere barn sammen skal eie 
bedriften. Viser det seg vanske-
lig å fi nne en løsning, kan man 
vurdere å selge virksomheten.

Planlegging 
av genera-
sjonsskifte – 
hva bør man 
tenke på?

TROND LARSEN

advokat, DALAN advokatfi rma DA

Torsten Østensen
leder av Nordea Private Banking

Olav Platou
juridisk rådgiver, Nordea

driftsmessig på salget, samti-
dig som beslutningsprosessen 
internt i familien og hos bedrifts-
eieren selv kan ta tid.

Mange av disse problem-
stillingene er noe de fleste 
bedriftseiere kun tar stilling 
til én gang i livet. Bruk av pro-
fesjonelle rådgivere eller sam-
talepartnere kan absolutt være 
nyttig  i en slik situasjon og ikke 
minst gjøre at bedriftseieren 
kan konsentrere seg om det han 
eller hun kan best, nemlig å drif-
te virksomheten. 

– I Nordea Private Banking ser 
vi ofte at våre kunder ikke har 
noen naturlige samtalepartnere  
når det gjelder forvaltning av 
eierskapet i familiebedriften. 
Kundene ønsker råd om hvor-
dan familiebedriften, og således  

familiens formue, bør forvaltes, 
sier Torsten Østensen, leder av 
Nordea Private Banking. Han og 
juridisk rådgiver Olav Platou  mø-
ter ofte bedriftseiere som ikke 
har tenkt på hvordan de skal 
overdra bedriften til barna, selv 
om de nærmer seg pensjonsal-
der, eller om de kanskje heller bør 
selge bedriften. 

– I løpet av de siste 10–20 årene 
har fl ere Private Equity-selskaper 
hatt økt fokus på oppkjøp av små 
og mellomstore familiebedrif-
ter. Dette har medført at det nå er 
bedre likviditet i dette markedet 
enn tidligere, sier Østensen.

– I tillegg ser vi at trenden er 
at fl ere og fl ere bedrifter over-
føres til andre enn bedriftseiers 
barn, og at bedrifter derfor i langt 
større grad enn tidligere blir solgt 
ut til et eksternt selskap. I den-
ne sammenhengen er det svært 
viktig at bedriftseieren har gjort 
de riktige grepene i forkant slik 
at familieverdiene som er bygd 
opp blir ivaretatt på best mulig 
måte og ikke minst blir forvaltet 
på betryggende måte videre etter 
salget, sier han. 

forberede seg for et salg i for-
hold til å gjøre salget på riktig 
tidspunkt i tillegg til å rydde og 
strukturere bedriften for et salg. 
Og ikke minst handler det om 
bedriftseierens familie. Spørs-
mål som må avklares er hvem av 
barna som eventuelt skal over-
ta, hvordan man skal jevne ut 
mellom barna hvis kun en av 
dem skal overta og hvordan man 
skal overlate bedriften til neste 
generasjon. 

Etter en gjennomgang kan 
situasjonen ofte ende med at en 
bedriftseier må eller bør gjøre 
selskapsmessige endringer. Det-
te gjør at det kan ta tid å struktu-
rere seg riktig i forkant av et salg 
eller når et generasjonsskifte  
skal gjennomføres. Videre kan 
det ta tid å forberede bedriften 

FOTO: SHUTTERSTOCK
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Advokatfirmaet Nicolaisen & CO ANS ble etablert 1988. Med våre 21 medarbeidere hvorav 16 er advokater er vi nå Akershus største advokatfirma. 
Fra våre kontorer i Skedsmo, Bærum og Ullensaker yter vi privat- og forretningsjuridisk bistand til klienter fra Oslo, Romerike, Lillestrøm, Asker og 
Bærum.

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co ANS har god kompetanse og 
erfaring knyttet til arv, generasjons- og eierskifte.
Vår forretningsfilosofi er kvalitet, service og løsninger.Våre 
advokater har gode kvalifikasjoner innenfor sine spesialområder, 
noe som er viktig for et godt resultat. 

Advokatfirmaet Nicolaisen & Co, din samarbeidspartner i 
Oslo, Romerike, Lillestrøm, Asker og Bærum

Våre kontorer på Bekkestua og Olavsgaard er bare en kort 
kjøretur fra Oslo sentrum og vi kan tilby gode parkeringsforhold. 
Vårt kontor på Jessheim er i kort avstand fra Oslo lufthavn, 
Gardermoen.

Vi yter også generell privat- og  forretningsjuridisk bistand.

Ta kontakt med en av våre advokater dersom du trenger juridisk bistand.
Besøk også vår hjemmeside www.advonico.no 

www.advonico.no          67 15 00 00   firmapost@advonico.no
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Telefon: 21 42 06 20

Velg riktig rekrutteringspartner, vi rekrutterer og leier ut mennesker 
med ambisjoner

Ledere - spesialister - nøkkelpersonell

Har din bedrift riktig 
kompetanse?

Oslo - Stavanger - Bergen 

Prime People

EKSPERTPANEL

Det vil ofte være personlige eller 
økonomiske omstendigheter som 
bestemmer tidspunktet for generasjons-
skifter og andre eierskifter. Planlegging 
handler således ikke nødvendigvis om 
å starte på noe spesielt tidspunkt, men 
å ta tak i de relevante spørsmålene når 
mulighetene er der eller de personlige 
beveggrunnene inntreffer. Som råd-
givere anser vi det optimalt å vurdere 
helheten før prosessen iverksettes. De
 relevante spørsmålene vil normalt væ-
re av forretningsjuridisk, skattemessig 
og avgiftsmessig karakter, og sammen-
hengen er viktig.

I tillegg til de økonomiske og forret-
ningsmessige avveiningene, bør man og-
så ha fokus på potensielle negative kon-
sekvenser av et oppkjøp. Vekst ”for en-
hver pris” er ofte motivet. Men prisen 
er ofte manglende resultatoppnåelse, 
mangelfull og kostnadskrevende inte-
grasjon av personer/ledelse og systemer 
samt kundefl ukt (fusjoner oppleves f.eks. 
å føre til høyere priser, dårligere kunde-
service mv.). Dette innebærer utfordrin-
ger som bare delvis kan avverges ved god 
strategisk, markedsmessig og juridisk 
forarbeid.

Ulike bedrifter har forskjellige 
behov i forbindelse med planlegging av 
et eierskifte. Det kritiske er at man ikke 
starter for sent, slik at man kan gjennom-
føre nødvendige forberedelser i forkant 
av eierskifteprosessen. Bedriftseiere bør 
tidlig ha en inngående forståelse for de 
fi nansielle og juridiske problemstillin-
gene forbundet med et eierskifte. Avhen-
gig av hvor aktiv en eier er i driften av 
virksomheten, vil det også være be-
hov for å kartlegge ulike operasjonelle 
konsekvenser av endringer i eier-
skapet.

Hva som er mest kritisk i forbindel-
se med oppkjøp, avhenger gjerne av for-
målet med oppkjøpet og perspektivet til 
kjøper, dvs. om kjøper er et investerings-
selskap eller et industrielt selskap. Uan-
sett perspektiv og formål er god infor-
masjon om målselskapet kritisk. En kjø-
per bør skaff e seg så mye og så pålitelig 
informasjon som mulig om bedriften, 
slik at man tar beslutninger på et så 
korrekt grunnlag som mulig. Det ko-
ker ned til at man må forsikre seg om at 
man får det man betaler for til fornuftige 
betingelser. 

Planleggingen av generasjons- og 
eierskifte bør starte et par år i forkant 
av selve gjennomføringen. En helhet-
lig prosess kan ta fl ere år, kanskje opptil 
fem år, avhengig av fl ere forhold. Gene-
rasjonsskifter hører familiebedriftene 
til og er særlig tidkrevende.

Ved ordinære oppkjøp bør særlig 
bedriftskultur fokuseres. Man bør legge  
god innsats i å få gjennomført eksterne  
verdivurderinger, som også eventuelt i 
tillegg gjennomgår balanseposter som 
påvirker egenkapitalen. F.eks. bør man 
være oppmerksom på poster på eiendels-
siden på balansen, som goodwill, fors-
kning og utvikling samt f.eks. aksjer i 
datterselskaper eller annet. Verdier bok-
ført når det gjelder bygg og tomteområ-
der kan også avvike fra virkeligheten. 
Ikke minst bør man ved oppkjøp vurde-
re om man er en egnet eier for virksom-
heten og være seg bevisst hvorfor. 

Det er viktig at alle partene i proses-
sen (eiere, ledelse, styre og ansatte) tas 
i betraktning, både rent menneskelig, 
juridisk og økonomisk. Det handler litt 
om kjeden og de enkelte ledd i denne.

I mange tilfeller kan det være sunt 
for en bedrift å få nytt eierskap. En 
virksomhet er på mange måter ikke mer 
robust og fl eksibel enn eierskapet og 
eierstrukturen i bedriften. Ny eier og 
riktig eierstruktur kombinert med 
tilførsel av ny, og i mange tilfeller, nød-
vendig kompetanse og/eller frisk kapital 
vil kunne bidra til å akselerere veksten og 
utviklingstakten i en bedrift, og således 
realisere bedriftens potensiale raskere og 
på en bedre måte enn tidligere eierskap.

Fortrinnsvis bør eier og eiere av virk-
somheten være egnet som eier. Det kan 
være at spesielle forhold som kjennskap 
til arbeidsbetingelser og marked ligger 
godt til rette for en eier til å føre virk-
somheten inn i fremtiden på en god må-
te som aktiv eier med styreplass. Eiere 
bør prioritere styrefunksjonen og velge 
personer til styret som de mener har de 
rette egenskaper og kompetanser for å 
kunne være virksomhetens aller øver-
ste ledelse. Et nytt styre bør sette fokus 
på strategi og forsikre seg om at virk-
som-heten har en oppdatert, tydelig og 
realistisk strategi som kan gjøre at virk-
somheten når sine mål inn i fremtiden.

Spørsmål 1:
Når bør man starte 
planleggingen av et 
generasjons- eller eierskifte?

Spørsmål 2:
Hvordan kan en bedrift 
komme seg styrket ut av en 
eierskifteprosess?

Spørsmål 3:
Når man vurderer oppkjøp, 
hva bør man vektlegge 
sterkest?

Christopher L. Eitrem 
partner, Grant Thornton 
Law 

Erik Kingsrud Treiborg
partner, Saga Corporate 
Finance

Arild I. Søland
daglig leder SMB 
Verdivurdering & IBU

Fortrinnsvis bør e

Ikke start 
for sent!



post@houseofcontrol.no

www.houseofcontrol.no

GO 
CONTROL!

•  Complete Control 4.0 gir stålkontroll over alle 
avtaler og eiendeler

•  Detaljerte verdirapporter viser reelle og 
bokførte eiendelsverdier

•  Du kan til enhver se tid se hvem som 
disponerer utstyr og eiendeler

•  Budsjetteringsprosessen forenkles med full over-
sikt over alle avtalerelaterte kontantstrømmer 

•  Automatiske avtalevarslinger for oppsigelser, 
fornyelser, betalingsfrister, mm

•  Kraftig løsning med enkel administrasjon: Hver 
medarbeider registrerer sentrale data om av-
taler de har inngått og utstyr de disponerer 

•  Systemet minner automatisk ansatte på å 
oppdatere og bekrefte informasjonen

•  Import/eksport-funksjonalitet via regneark

•  Løsningen er fullstendig webbasert og stiller 

ingen krav til investering i infrastruktur

•  Kryptert sikker kommunikasjon

•  Sikkerhetsmerking av eiendelene med sporing 
kun til House of Controls 24-timers vakttelefon:
 Preventivt både i forhold til tyveri og internt 
svinn. Sjansen til å få tilbake mistet, gjen-
glemt eller stjålet utstyr økes radikalt.

Complete Control 4.0 gir virksomheten full oversikt over alle avtaler og forpliktelser. 
Det er lettere å redusere kostnader når du kan se dem i forkant. Det er aldri for tidlig 
å skaffe seg control, men det er nesten aldri for sent heller. Go for it! Go Control!

Ta kontroll NÅ! 
Ring 815 66 355 i dag!
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FAGLIG INNSIKT

Verdifulle familiebedrifter

Norsk næringsliv står for mange gode verdier som legger grunnlag for høy 
verdiskaping, og noen av de beste fi nner vi i familieeide bedrifter. Vi har et 
høyt lønns- og kostnadsnivå i Norge. Skal vi sikre vekst og velferd, må vi ha 
innovative og konkurransedyktige bedrifter.

B
eregninger fra NHO 
viser at familie-
bedriftene står 
for omtrent halv-
parten av verdi-
skapingen i Norge. 
I tillegg mener jeg 

at familiebedriftene bidrar med 
verdier som ikke lar seg måle så 
lett, verken i bedriftsregnskapet 
eller skatteinngangen.

Bidrar med stabilitet
Alle bedriftsledere tenker på nes-
te kvartal og neste år. Familie-
bedrifter tenker automatisk og-
så på neste generasjon. Familie-
bedrifter støtter korpset og fotbal-
laget, trykker T-skjorter til spei-
dergruppa og serverer julelunsj til 
pensjonistene, og eiere av familie-
bedrifter vet at hvis bedriften tar 
snarveier, vil det ødelegge famili-
ens navn og rykte.

Familiebedriftene bidrar med 
langsiktighet, investeringsvilje og 
stabilitet i næringslivet. Men vel 
så viktig er bidragene deres i lokal-
miljøet og arbeidslivet.

Det norske velferdssamfunnet 

må bæres både av konkurranse-
dyktige og innovative bedrifter 
og bedrifter som bidrar i sine lo-
kalmiljøer. Vi som politikere må 
støtte opp om lokalt eierskap og 
familiebedrifter. Disse er ofte to 
sider av samme sak. 

Kritisk generasjonsskifte
Godt drevne familiebedrifter er 
dyre å arve. De har både maski-
ner, varelager, bygninger og annet 
som medfører arveavgift. For en 
ny generasjon som ser for seg å gi 
familiebedriften et løft, kanskje  
modernisere eller investere i 
ny  teknologi, er arveavgiften en 
unødvendig hemsko. Derfor vil 

Høyre fj erne arveavgiften.
Formuesskatten debatteres ofte  

som en skatt for Norges rikeste.  
Realiteten er at formuesskat-
ten i størst grad rammer små og 
mellomstore bedrifter, og da sær-
lig de familieeide. For de fl este 
familieeide bedriftene ligger 
familiens formue investert i sel-
skapet i form av maskiner, an-
legg, varelager og råvarer. Det blir 
feil når bedriftseiere må trekke 
kapital ut av selskapene eller 
ta opp lån for å betale formues-
skatt, særlig når det er en skatt 
utenlandske eiere slipper. Vi bur-
de støtte  norsk og lokalt eierskap, 
ikke legge hindre i veien. Derfor vil 
vi trappe ned og på sikt fj erne for-
muesskatten.

Med fokus på fremtiden
Når vi skal sikre fremtidens 
velferd, må vi også huske på velfer-
den familieeide bedrifter skaper 
gjennom sitt lokale engasjement, 
langsiktighet og ansvarlige ver-
diskaping. Da må vi sørge for at vi 
gjør det enkelt og lønnsomt med 
lokalt og aktivt eierskap!

“Realiteten er at 
formuesskatten i 
størst grad ram-
mer små og mel-
lomstore bedrifter, 
og da særlig de 
familieeide.”

ARVEAVGIFT OG FORMUESSKATT

Jan Tore 
Sanner
nestleder, Høyre 

Arveavgift og skatt ved 
generasjonsskifte i valgåret 2013

 ■ Det er valgår, og et regjerings-
skifte synes mer sannsynlig enn 
på lenge. Flere av de borgerlige 
partiene har programfestet at 
arveavgiften skal fj ernes. Utsik-
ten til å kunne foreta et genera-
sjonsskifte uten arveavgift gjør 
dermed at mange nå avventer 
høstens valg. Uavhengig av hva 
som måtte skje med arveavgiften, 
er det imidlertid grunn til å vur-
dere eierstrukturen i virksomhe-
ten ut fra skattemessige hensyn.

Regler ved salg av aksjer
De fl este virksomheter av en viss 
størrelse er i dag organisert som 
aksjeselskap. Skattereglene ved 
salg av aksjer er imidlertid for-
skjellige avhengig av om aksjene i 
virksomheten eies personlig eller 
via et (holding)selskap. Person-
lig eide aksjer vil bli gevinstbe-
skattet med 28 % ved et eventuelt 
salg. Neste generasjon vil overta 
samme latente skatt som giver 
(kontinuitet).

Eies aksjene i virksomhe-
ten derimot via et (holding)sel-
skap, kan holdingselskapet selge 
aksjene skattefritt. Det betyr at 
en eventuell gevinst vil kunne 

reinvesteres skattefritt av hol-
dingselskapet. Den personlige ei-
er beskattes kun ved uttak av ut-
bytte eller ved salg av selve holding-
selskapet. 

Eies aksjene i virksomheten 
personlig, medfører ovennevn-
te skatteforhold at det bør vurde-
res om det skal etableres en hol-
dingstruktur. Det kan etableres 
skattefritt ved bruk av reglene 
om skattefri fi sjon og fusjon. Man 
stifter et selskap (mor), som igjen 
stifter et datterselskap. Deret-
ter fusjoneres det personlig eide 
selskapet som driver virksomhe-
ten inn i det nyetablerte datter-
selskapet, mot vederlagsaksjer i 
morselskapet. Morselskapet vil 
deretter kunne selge dattersel-
skapet skattefritt.

Ovennevnte bør kun gjennom-
føres i samråd med rådgiver, si-
den det er fl ere «skjær i sjøen». 
Er et salg nært forestående, vil 
transaksjonen kunne rammes av 
reglene om skattemessig gjen-
nomskjæring.

TORALV FOLLESTAD 

advokat og partner, 

Brækhus Dege Advokatfi rma DA
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Toralv Follestad
advokat og partner, Brækhus Dege Advokatfi rma DA



E T  K U N D E C A S E  F R A  E N G H O U S E  I N T E R A C T I V E

NY KUNDESENTER LØSNING
Foranledningen for prosjektet var et ønske om effektivisering av Altinn 
brukerservice (ABS). Brønnøysundregistrene ønsket et system som kunne:

 

1)

Altinn brukerservice

Opplysningstelefonen

Narviktelefonene

2)Brønnøysundregistrene går foran som en moderne organisasjon ved å ta i bruk 
denne løsningen fra Trio. Bruk av chat og e-post øker, og det er flott å se at vi 
kan øke tilgjengeligheten til et av Norges største og mest sentrale registre, fortel-
ler Geir Wolden hos Intelecom Norge.   

 

3)

LøLøLøLLøLøLøLøLøLøLøLøLøLLLLLøLøLøLøøøøLøøLøøøLøLøLøLøøLøLøøLLøLøøøsnsnsnsnsnssnsnsnsnsnssnsnsnsnsnsssnsnssnnnnnninininininnnninininnnngegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegggggeeeegegeeggggggg nnnnnn n nnn n nnnnnn nnnnnn ereereerererererrerererererereerrreerrrrerrr s s ss s s s ss s s ss sss sssssssssolololollololloooooo gtgtgtgtgtgtgtttggtggtgttttttg  o oo  oooo oooooog g g ggggggg ininnnststs alalallaaa leelelelertrtrtrtr  
avavavavavavvavavavaavavvavvvva  I III I II IIIIIIIIIIIIIIIIIIIntntntntntntntntntntntntntntnttnnntttntteleleleleleleleeeleleleleeelee ececececececcccccccccecccccecce omomomomomommomoomomomomommmomm N NNNN NNNNorororororoooorrrrrrrrorgegeegegegeegegegegegegegegeeg ...

1) Fakta om Opplysningsavdelingen

Samtaler i året

2)  Løsningen i dag 3) Målbare forbedringer

ABS Besvarte Gj. ventetid

OT Besvarte Gj. ventetid

Kilde: Årsmeldingen 2009

Trio Norge AS skifter navn til 

Enghouse Interactive AS!



24 NYE SELVEIERLEILIGHETER I ASKER
Nye og topp moderne leiligheter med store balkonger/terrasser, garasje og heis

Tom Z. Bliksmark  T: 90 92 59 04 — E: tb@privatmegleren.no
Vegar Skredlund  T: 95 40 84 49 — E: vs@privatmegleren.no 

Leiligheter tilpasset voksne mennesker som ønsker fordelene ved å bo i en leilighet, men 
som ikke ønsker å bo i en «blokk». Boligene vil være fordelt på syv bygg over 2–3 etasjer, 
og med en tomt på over 7 000 kvm. Her får du meget gode solforhold, romslige terrasser, 
god takhøyde og vannbåren varme.

Kort vei til både Asker sentrum og til flotte turområder sommer og vinter! Under bakken 
vil det bli felles garasjeanlegg med direkte heisadkomst til hvert leilighetsplan. Det vil bli 
meget god standard på interiør, fasader og hageanlegg. Meld din interesse i dag og du 
vil bli holdt løpende oppdatert om fremdriften i prosjektet!

Priser fra kr 2 990 000,– til 10 990 000,–
Arealer fra 57 kvm til 138 kvm

WWW.LANDSNESHAGE.NO

ASKER SGML. DRAMMENSVEI

E 18

GAMLE DRAMMENSVEI 269, 1383 ASKER

LANDSNES HAGE –› ASKER SENTRUM = 700 METER


