
                                                     
 

 

 

Invitasjon 

9. februar 2016 kl. 17.45-20.00 
 

Styrenettverket i Vestfold ble etablert i 2005 og er et felles initiativ fra Econa, Tekna og 
Advokatforeningen. Vi inviterer alle med interesse for styrearbeid og strategi til våre nettverksmøter. 

Utover det faglige i programmet er hensikten å skape et levende nettverk for styremedlemmer, eiere 
og interesserte i styrearbeid.  

 
17.45 Registrering 
18.00 Velkommen, ved Styrenettverket i Vestfold, representert ved advokat Lasse Jensen 
18.00 Presentasjonsrunde  
18.15   Dagens tema: Styrets rolle ved kjøp og salg av virksomhet. 

  I Vestfold skjer det årlig en rekke transaksjoner hvor selskaper blir kjøpt og solgt. Noen 

selskaper blir kjøpt opp fra utenlandske konkurrenter. Andre selskaper kjøper konkurrenten 
i Norge. Ikke sjelden medfører også generasjonsskifter salg av virksomhet. Kjenner du som 
styremedlem til hvilken rolle og krav som settes til deg som styremedlem? 

 
Innlegg 1: Styrets rolle sett fra et selskaps ståsted 

 

 

 

Tore Paulsen er CEO i GSGroup AS (tidligere Guard Systems) og 
styremedlem i flere selskaper. GSGroup er et selskap som de senere 
årene har kjøpt opp selskaper både i Norge og utlandet. Han har 
tidligere vært daglig leder i Floriss AS og i Allianse Studiesenter. I 
tillegg har han i flere år jobbet med transaksjoner som ansatt i EY. 
 

Paulsen har vært CEO i flere selskaper under oppkjøpsprosesser. Han 
har bred erfaring i forhold til styrets håndtering av transaksjoner 
både på kjøper og selger siden. 

 
 Litt generelt om daglig leders rolle i forhold til styret.  
 Administrasjonens rolle i forhold til styret og eier ved oppkjøp. 

 Hvordan bør styret i oppkjøper selskap forholde seg i kjøperprosessen? 

 Hva forventer kjøperselskap av styret i selskapet som blir kjøpt opp? 
 
19.00  Nettverkspause, mingling og enkel servering  
 
19.15  Innlegg 2: Styrets rolle sett fra en transaksjonsadvokats ståsted 

 

 
Tor Bechmann er en av Vestfolds mest erfarne advokater innen 

transaksjoner. Han leder Tenden Advokatfirmas gruppe for 
transaksjoner og selskapsrett. Bechmann har de senere år vært 
involvert i en rekke transaksjoner både i og utenfor Vestfold. Han har 
bakgrunn fra Wikborg Rein, PwC og Oslo Børs. 

 
Tor har videre bred styreerfaring fra en rekke selskaper. Han holder 

jevnlig foredrag i selskapsrettslige emner, og har blant annet flere 
ganger vært foredragsholder på Den årlige selskapsrettskonferansen i 
Stavangerer og Advokatenes Fagdager. 

 
 Styrets rolle i forbindelse med 

selskapsoppkjøp, med eksempler 
o Hvilken rolle(r) og ansvar har styret 

ved et oppkjøp. 
o Due Diligence, styrets rolle/ansvar 

på kjøper og selger siden. 
o Styret vs eier mm. 

 

19.55  Neste styrenettverkstreff - orientering 
 

. Sponsor Styrenettverket 

Påmelding via. 
     Trykk her for påmelding 
Arrangementet gjennomføres på: 

 
Quality Hotel Klubben i Tønsberg 

https://docs.google.com/forms/d/1hDEuBBCPXE1bwuOdKawmldl9iYWZJmRSCs-hx5FiI5s/viewform?usp=send_form

