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Styrenettverket i Vestfold
Quality Hotell Klubben Tønsberg, 31. august 2015
-Innleder Lasse Jensen, styrenettverket i Vestfold

Dagens tema:

 Vestfolds næringsliv består hovedsakelig av SMB bedrifter med få 
og dominerende eiere. 

 Hvilke spesielle behov og utfordringer setter dette for 
styrearbeidet?

v/ Trond Crame 1815-1900

 Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer. 

 Hvordan skal styre arbeide for å få dette til, og hvilke krav og 
forventinger setter investoren til sittende ?

v/ Svein Erik Olesen 1915-2000

Sponsor 2015
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Kort presentasjonsrunde 
(max 10s):
-Navn
-Evt stilling i bedrift
-Evt styreverv

Styrenettverket i Vestfold

§ 1 Formål

Styrenettverket i Vestfold skal være en tverrfaglig forening for alle som er interessert i styrearbeid.

Nettverket skal: Bidra til faglig kompetanse rundt styrearbeid og strategi, Skape en møteplass for eiere, 

styremedlemmer og interesserte i styrearbeid og Bidra til en profesjonalisering av styrearbeid i små og 

mellomstore bedrifter i Vestfold. 

Sponsor 2015
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Trond Crame

- Leder og partner i rådgivningsselskapet CO Partners i Tønsberg. 
- Spesialfelt er rådgivning til eiere og styrer i forhold til strategi, juss, 
økonomisk analyse, selskapsetablering. 
- Erfaring som mentor for flere næringsdrivende

 Hvem engasjerer eksterne styremedlemmer. 

 Hva forventer eierne av styret, og hva forventer det eksterne styremedlemmet

 Hva er styresaker. Viktigheten av referat og korrekt innkalling

 Finansiering, investor eller er det slik at en investor ikke er løsningen for selskapet

Eier
Investor

Styremedlem
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 Svein Erik Olesen

- rådgivningsavdelingen til Deloitte i Vestfold og Telemark. 
- tidligere jobbet 8 år i Maturo Kapital. 
- innleid CFO/konserndirektør økonomi i Bandak Group. 
- innleid avdelingsdirektør i Bufetat.

• Hvordan bør selskapet / styret jobbe i forhold til eiers ønske om å 

tiltrekke seg en profesjonell investor?

• Krav en profesjonell investor setter til styret?

• Hvordan kan styret og eierne bedre forstå investors tanker og 

handlemåte?

• Hvilket krav kan styret sette til investoren?

Eier
Investor

Styremedlem



STYREARBEID I SMB
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Presentasjon

Trond Crame
– Seniorrådgiver
– Kursansvarlig
– Styreleder

• Relevant utdanning
– Ingeniør
– Økonom
– Jus UIO
– Endringsledelse
– Styreleder

• Relevant praksis
– Gründer og leder i 30 år
– Ekstern styreleder i 15 år
– Rådgiver organisering av 

virksomheter, lenge
– Kursansvarlig, styrearbeid og 

aksjeloven
– Rådgiver konfliktløsninger
– Aksjonæravtaler

Tlf.: 982 97 000
Epost: crame@co-partner.no
www.co-partner.no

31.08.2015
CO-PARTNER AS
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Innhold

• Aksjeloven

• SMB (Små og Mellomstore Bedrifter)

• Hvem engasjerer eksterne styremedlemmer

• Hva forventer eierne

• Forventninger fra styremedlemmet

• Hva er styresaker

• Protokoll, Agenda og innkalling

• Finansiering

31.08.2015 CO-PARTNER AS 7



Aksjeloven og arenaer

• Det viktigste er AL §§ 3-4,5 samt 6-12

• Arenaer

– Arbeidsforhold for ledere

• Formaliteter det legges vekt på

– Protokoll i hht AL §§ 6-24,29

• Eier og leder må:

– Forholde seg til styret

– Levere innen rimelighet

31.08.2015 CO-PARTNER AS 8



Små og Mellomstore Bedrifter

• Hva regner vi som SMB?

• Hvem er eierne?

• Hvor mange er det?

• Hvor finnes de?

• Hva med Vestfold?

• Hvem er selskapets øverste organ

31.08.2015 CO-PARTNER AS 9



Hvem engasjere styremedlemmer?

• De som har hørt at det er «lurt»

• Ved generasjonsskifter

• De som ønsker å oppnå noe

• De som har gått kurs

• Hvordan?

– Hvor henvender de seg?

– Hvem bør sitte i styret?

– Hva bør et styre oppnå?

31.08.2015 CO-PARTNER AS 10



Forventninger fra eiere

• Svært variabelt

– Vet ikke hva de forventer, alt er nytt

– Valuta for pengene

– Bedre oversikt

– Styreleder kan alt

– Styreleder utarbeider budsjett, likviditet, finans

– Vanligvis stor tillit

31.08.2015 CO-PARTNER AS 11



Forventninger fra styret

• Varierer også

– Fungerende administrasjon

– Oversiktlig drift

– Daglig leder leverer det styret bestemmer

– Lojalitet

– Seriøst arbeid

– De som sitter i styret arbeider i styret

– Budsjettet følges, ingen løse kanoner

31.08.2015 CO-PARTNER AS 12



Hva er styresaker

• AL §6-12, gir pålegg og rettigheter

– Krever at styret har ansvar for tilfredsstillende 
organisering, strategi og økonomi

– Gir rett til å ta opp hva som helst

– Styret gir førende råd og pålegg?

– Operative og administrative saker

– Drift

– Personalsaker

31.08.2015 CO-PARTNER AS 13



Protokoll, Agenda og innkalling

• AL §§6-24, 29 Innkalling og protokoll

– Krav til at alle skal kunne delta

– Viktigheten av at det skrives formelt riktige 
protokoller, risiko

• Agenda

– Behandlingsformer 

• Vedtak, informasjon og diskusjonssaker

• Annen rekkefølge i SMB virksomheter

31.08.2015 CO-PARTNER AS 14



Finansiering

• Aksjekapital

• Egenkapital, forskjell på utrykkene

• Lån fra eiere

• Lån fra andre

• Emisjon, andre eiere, hva skal vi med dem?

• Hvordan få finansiering?, neste foredrag! 

31.08.2015 CO-PARTNER AS 15



TAKK FOR INTERESSEN

Avslutning 

31.08.2015 CO-PARTNER AS 16
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31. August 2015

Styrenettverket i Vestfold

Svein Erik Olesen
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Deloitte Norge

Kontorstruktur

18

720 medarbeidere ved hovedkontoret i Oslo,

til stede med bred kompetanse i store deler av Norge

125

0medarbeidere

20
kontorer
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Innledning
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Agenda 
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Dagens spørsmål

• Hvordan bør selskapet / styret jobbe i forhold til eiers ønske om å tiltrekke seg en profesjonell 

investor?

• Krav en profesjonell investor setter til styret?

• Hvordan kan styret og eierne bedre forstå investors tanker og handlemåte?

• Hvilket krav kan styret sette til investoren?
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Mange forskjellige eiere – ikke alle tenker likt!
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Profesjonell 

investor

Gründer og 

daglig leder

Daglig leder

Gründer, og 

styreleder
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Passiv eier

Salg til familie

Selge til 

høystbydende

Salg til ansatte

Evig eierskap
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Hva er en profesjonell eier og hva ser de etter?
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Private Equity / 

Venture

Business angels / såkorn

Industrielle

Strategi

Exit

Struktur

Teknologi
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Styrets rolle i investorsøk
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Hva er viktig for selskapet / styret?
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Rolleavklarin

g
Eierstrategi Kapitalbehov Bistand

Hva vil eieren / 

eierne?

Hva forventes 

av styret?

Utledes av 

selskapsstrategi

Søke ekstern 

hjelp

Hva vil eieren / 

eierne?

Hva forventes 

av styret?

Utledes av 

selskapsstrategi

Søke ekstern 

hjelp?

Salg, delsalg, 

kapital 

Basis / utvidet 

styreoppgaver

Kapital og / eller 

kompetanse

Hele eller deler 

av prosessen

En god strategi som styret har vedtatt bør inneholde betraktninger om 

kapital.

Det er viktig at nødvendige avklaringer gjøres tidlig – kapitalinnhenting 

som følge likviditetsutfordringer er ikke optimalt!
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Styrets rolle
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• Styrets ansvar og oppgaver er i lik for alle og tar 

utgangspunkt i aksjeloven:

− tilsetting av daglig leder

− organisering av virksomheten

− fastsetting av planer og budsjetter

− fastsetting av retningslinjer

− å påse at virksomhet, regnskap og formuesforvaltning er 

gjenstand for betryggende kontroll

• Det enkelte styremedlem / styret kan avtale med 

eierne at de skal ha en utvidet rolle

• Rolleavklaring:

− Dersom styret skal ha en aktiv rolle i søk etter profesjonell 

investor bør følgende spørsmål avklares:

• Hvilken rolle forventer aksjonær seg etter salg

− Samme stilling, ut av selskapet, annen rolle?

• Hva er målet, mest mulig penger i lomma eller for å 

finansiere vekst – muligens en kombinasjon?

• Investorsøk krever stor innsats fra ledelsen i et selskap 

– er alle forberedt?

• Er strategien klar og dokumentasjonen tilstrekkelig?

Styret har i utgangspunktet ikke noen annen 

rolle enn det lovpålagte - gode planer og struktur 

er bidrag til å tiltrekke seg investorer.
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Hvordan kan styret og eierne bedre forstå investors tanker og handlemåte?
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• Investors tanker og handlemåte avhenger av ulike faktorer – viktigst av alt er kanskje årlig avkastning på 

investert kapital.

• Mange av de profesjonelle investorene har følgende tankesett:

− Exit 4 – 7 år

− Årlig avkastning på 15 – 20 % avhengig av risiko 

− Vekst i porteføljebedrifter både gjennom organisk vekst og oppkjøp

− Tilleggskapital skal komme som følge av investeringsbehov, ikke dårlig drift og manglende kontroll på cashflow

− Aktivt bidrag inn i selskapets strategi og i en del tilfeller også på management siden

− Aktivt bidrag inn i eventuelle søk etter oppkjøpskandidater

− Styreplass, ofte styreleder. 

• Det som ofte skiller de ulike investorene er:

− Ulike bransjefokus

− Geografi

− Erfaring og historikk

− Enkeltpersoner i teamet

− Investorene bak forvaltningsteamet

Eiere som skal selge selskap / hente kapital 

burde i utgangspunktet stille like store krav til 

nye eiere som nye eiere gjør til selger!

Utfordringene er ofte at kapitalen ikke står i kø.

Referansesjekk kan være et stikkord.

Industrielle eiere har ikke samme 

fokus på exit som kapitalmiljø. 
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Varianter av salgsprosesser 
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 Forventet 

bred interesse

 Uklart om 

hvem som er 

potensiell 

kjøper

Konfidensialitet

Åpen        

budprosess

Bilateralt 

salg

Begrenset 

budprosess
Påvirkningsfaktorer

= Høy = Medium = Lav

Sammenfall med eier sine 

målsetninger:

Konkurranse

Timing/tidsforbruk

Kompleksitet for selger  

Dekning av kjøpere

Prismaksimering

 Begrenset 

antall 

potensielle 

kjøpere

 Ikke én klar 

kjøper

 Få identifiserte 

og én prioritert 

kjøper

 Konfidensialitet 

har større 

betydning enn 

maksimumspris

Anbefales når:
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Hva skjer med sittende styres rolle?
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Aksjonæravtale

100 dagers plan / strategi

Det kan noen ganger oppleves at ny investor ikke stiller krav til hvem 

tidligere aksjonærer velger. Maktforholdet er uansett tydelig!

Styreinstruks

Formaliteter

Ny investors strategi vil i stor 

grad bli vektlagt!Investorsøk, forhandlinger
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Hvilket krav kan styret på vegne av eier sette til investoren?
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Før aksjetransaksjon

• Aksjonæravtalen (eksempler):

− utbytte

− kapitalforhøyelser/nedsettelser

− fusjoner/fisjoner

− stemmegivning på generalforsamling og valg av styre, 

herunder styreleder

− hvem som skal være daglig leder

− overdragelse av aksjer

− pris ved overdragelser

− forkjøpsrett

− opsjoner

− utløsning av vanskelig aksjonær

− krav om innløsning fra aksjonær

− konkurranseklausuler

Etter aksjetransaksjon

• Styremedlem valgt på vegne av selgende aksjonær:

− Sikre at avtalte forhold opprettholdes

− Det meste er regulert i aksjonæravtale 

− Delta aktivt i styrearbeidet for å sikre alle aksjonærenes 

verdier og interesser

Det er ikke lett å stille kravene etter at avtalen er 

signert – det betyr at et styre som blir gitt en rolle i 

en kapitalprosess må stille kravene før endelig 

signert avtale, ikke etter.
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Forberedelser
- datarom og selgers DD
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Forberedelse av due diligence (datarom)
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• Selger bør i god tid starte forberedelser av datarommet

• Selgers organisasjon må forberedes og ressurser frigjøres

• Selger må være fullt ut kjent med alt som ligger i datarommet og være forberedt på ”funn” kjøper vil avdekke

• En godt tilrettelagt due diligence representerer mange fordeler for selger:

- Kjøper får et godt førsteinntrykk

- Presumptivt færre funn - man unngår prisreduserende elementer

- Prosessen går raskere og opptar mindre ressurser hos partene
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Selgers due diligence (VDD)
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• Due diligence gjennomført av uavhengig part på oppdrag fra selger i forkant av en transaksjon

• Hvorfor VDD ?

− Redusere tid og risiko ved at det oppstår færre uforutsette issues som følge av kjøpers funn under due diligence

− Redusere tid ved å effektivisere due diligence prosess for kjøper(e)

− Oppnå flere og bedre indikativ bud

− Ha bedre kontroll over salgsprosessen

− En selgers due diligence vil være en objektiv vurdering av selskapet, og dermed virke mer troverdig enn et info memorandum 

utarbeidet av selger eller selgers rådgiver
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Svein Erik Olesen

Director

Advisory

Mobil: +47 952 68 821 

svolesen@deloitte.no

www.deloitte.no

Kontaktperson Deloitte

mailto:svolesen@deloitte.no
http://www.delotte.no/


© 2015 Deloitte AS

© 2015 Deloitte AS

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of
member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.no for a detailed description of
the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. 

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing 
audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services. 

This communication contains general information only, and neither Deloitte AS nor Deloitte Advokatfirma AS is, by means of this
publication, rendering professional advice or services and shall not be responsible for any loss whatsoever sustained by any person 
who relies on this communication.

http://www2.deloitte.com/no/no/pages/about-deloitte/articles/about-deloitte.html

