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Introduksjon til temaet

11.November 
Kristian Skjølaas
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Kristian Skjølaas
kristian@eierskiftesenter.no

901 09 608

-leder  prosjekter i regi av Eierskifteallianseni Hordaland, Sogn og Fjordane, 
Hedmark, Oppland og Trøndelag
-Er partner i Eierskiftesentret AS og 

- var fagsjef i NHO med ansvar for eierskapspolitikk og medlemstiltak for 
familiebedrifter og aktive eiere 

-til 2012 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).

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

•Hvilke behov og utfordringer møter eierne ved generasjons – og eierskifter?
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Temaer vi tar opp: 



Nasjonenes kamp 
om kapitalen øker

Skattekonkurransen mellom 
land øker

og 

diskusjonene om behovet for 
skatteharmonisering mellom 

land tiltar 



Capital needs and investment stage

Mature stages

Science Park               Own premises

Start-up

Incubator 

y/n

Investment stage         Seed Money

Location Garage

Firm development

Stock exchange

Private Equty

Venture Capital

Formal

Business 

Angels

Source: Staffan Gullander, Professor, Stockholm School of Entrepreneurship

”Love Money”

Kapitalbehov

HØYT

Kapitalbehov

LAVT



De ansiktsløse

Norsk 
Innovasjonskapital AS



VÅRT FOKUS ER  INVESTORER OG EIERE

MED ANSIKT
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http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4300
http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4300
http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4198
http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4198
http://eierskiftealliansen.no/bedriftseiere-forteller-om-generasjons-og-eierskifter-i-seljord-19-mars-kl-1700/richard-skaar-thorsrud-2/
http://eierskiftealliansen.no/bedriftseiere-forteller-om-generasjons-og-eierskifter-i-seljord-19-mars-kl-1700/richard-skaar-thorsrud-2/


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
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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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Kilde: BI /Prof. Bøhren
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www.eierskiftealliansen.no

Å eie er en oppgave og ikke en tilstand! 

EMISJONER, EXIT OG EIERSKIFTER ER AV DISSE OPPGAVNE 
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http://www.eierskiftealliansen.no/


Eierskifter og exit er kapitalismens renselse – en nødvendig renselse” 
Jens Ulltveit-Moe
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Fotokilde : maylisee.wordpress.com
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Konkurser – er kapitalismens renovasjon

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


….DET ER BABYBOOMEN ETTER KRIGEN SOM NÅ BLIR ELDREBØLGEN 
Bilder fra picasaweb.google.com/.../JtV1uqw2Dxmzcxf2G1EUiA
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Eierskifter kommer enten du vil eller ikke!

Bilder fra picasaweb.google.com/.../JtV1uqw2Dxmzcxf2G1EUiA

Sogn og Fjordane og Hordaland

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


DE FLESTE MAJORITETSEIERE 
SITTER FOR LENGE

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

Er riktig tid den 
dagen banken sier 
stopp?

De færreste 
eierskifter skjer på 
optimalt tidspunkt!

1312.11.2015

Sogn og Fjordane og Hordaland



Hvorfor er exit og generasjonsskifte så 
vanskelig? Kilde: Peter Kolderup Greve 

- De vanskelige eier/familiesamtalene 
- om død

- om testamente
- om skjevdeling 

- om familiens formue uten å skape forventninger

- Sittende generasjons karriere vs. neste generasjon

- Faren for favorisering av slektninger, ektefelle eller venner

- Faren ved å sette kjennskap foran kompetanse

- Kanskje arvesølvet må  selges!



Hvorfor er eierskifte og slag så vanskelig?

- En bedrifter en rasjonell organisering, mens en familie er mest 
en emosjonell struktur

- Bedrift:
- Du kan like det eller ikke, men din bedrift har som formål å tjene 

penger! 

- Familie :
- Du kan like eller ikke like din familie, men du er uansett en del av 

den! Livet ut! 

- Hvordan navigere i ukjente og emosjonelt vanskelig farvann?



Kunnskapsgrunnlaget
Forsknings og erfaringsbasert kunnskap - Gjermund 

Grimsby

><62 år

12.11.2015 16

• Salg til ansatte

Sogn og Fjordane og Hordaland



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
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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
Business Angels

Såkornfond??

Source: Staffan Gullander, Professor, Stockholm School of Entrepreneurship 

”Love Money”

Capital needs

HIGH

Capital needs 

LOW

Staten - Monika Mæland

http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4300
http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4300
http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4198
http://eierskiftealliansen.no/?attachment_id=4198
http://eierskiftealliansen.no/bedriftseiere-forteller-om-generasjons-og-eierskifter-i-seljord-19-mars-kl-1700/richard-skaar-thorsrud-2/
http://eierskiftealliansen.no/bedriftseiere-forteller-om-generasjons-og-eierskifter-i-seljord-19-mars-kl-1700/richard-skaar-thorsrud-2/


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



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 
kontantstrømsanal
yse

Scenariobasert 
kontantstrømsanal
yse

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
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MAJORITETSEIERE/REGIONER I VESTFOLD
OBS !Svelvik og Sande er definert som en del av 

Drammensregionen  
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Majoritetseierne I Tønsbergregioene har 47% av 
sysselsettingen!

-I Vest Telemark 68%
-I Kongsberg/Numedal 26%  



•økt bevissthet og kunnskap hos eiere av SMB om 
oppgaver og utfordringer ved eierskifte 

er viktig for mange !

•sikre den samfunnsmessige gevinsten ved videreføring 
av eierledede SMB-bedrifter 

er viktig for mange!

• redusert risiko for at bedrifter «med livets rett» 
nedlegges 

er viktig for mange  ! 

•økt forståelsen i opinionen  for SMB-eiernes verdiskaping

er viktig for eierne 
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