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Korleis handtere 
eigar- og 

generasjonsskifte ?
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Nosituasjon:

- «Ung næring»

- Veldig mange av stiftarane sit fortsatt med aksjane

- Det nærmar seg eigarskifte/generasjonsskifte i ein del 

selskap
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Vanleg situasjon:

- Kraftverket blir drive av eit AS

- Fallrettseigar = aksjonær

- Same fordeling av fallrett og aksjar.

- Eigarskifte = generasjonsskifte

- Vedtekter: kven kan vere aksjonær ?

- Aksjonæravtale: kven kan vere aksjonær ?
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Kva må du ta hensyn til ?

- Vedtekter – alle selskap har !

- Aksjonæravtale – ein del selskap har

- Du må halde deg til eksisterande vedtekter/aksjonæravtale.

Endring av vedtekter/aksjonæravtale ?

- Gjer det når du ikkje har konkret sak !
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Forkjøpsrett

- Rett – ikkje plikt

Aksjeloven:

Utløysast ved ei kvar form for eigarskifte

Unntak:

Personleg nærståande eller slektning i rett oppstigande

eller nedstigande linje
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§ 1-5 Nærstående

(1) Som noens nærstående menes i denne loven:

1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i

ekteskapliknende forhold;

2. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken ;

3. slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til person 

som nevnt i nr 1;

4. ektefelle til, og en person som bor sammen i ekteskapsliknende forhold

med, noen som er nevnt i nr 2;

5. selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 til 4, har slik

bestemmende innflytelse som nevnt i § 1-3
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§ 1-5 Nærstående

(2) Som noens personlig nærstående menes denne loven:

1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i

ekteskapliknende forhold;

2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til person 

som nevnt i nr 1 som vedkommende bor sammen med

3. selskap der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 til 2, har slik

bestemmende innflytelse som nevnt i § 1-3
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Eksempel vedtekter:

Ved eventuelle sal av aksjer kan aksjeeigar først selje til nærståande, eller til

den som måtte sitje med/skal overta garden. Ved anna omsetning av aksjar

gjeld bestemmelsane i §
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Eksempel aksjonæravtale:

Forkjøpsretten kan ikkje gjerast gjeldande når aksjane blir selde til eigar av

den eigedomen som fallretten tilhøyrde som aksjane opphaveleg var avleidd

frå.

I dette tilfelle er det ein føresetnad for at forkjøpsretten fell bort at minst eitt

av følgande krav er oppfyllt:

- Garden blir driven av gardseigaren/aksjonæren åleine eller i samdrift med 

andre

- Gardseigaren/aksjonæren bur på garden eller annan stad i Gloppen.
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Arv
Kva skjer viss aksjonæren dør ?

- Viss arvingen(ane) er personleg nærståande blir ikkje

forkjøpsretten utløyst

- Arv til “fjernare” utløyser forkjøpsretten
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Fallrettseigar = aksjonær

Generasjonsskifte

Skøyter garden til neste generasjon

La senior behalde aksjane nokre år ?
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Fallrett

Verdsetting av fallrett ved overdraging

Jordbruksfrådrag

Formue
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Holdingstruktur

Junior stiftar AS, td. Junior Holding AS. Senior gir sine aksjar til Junior Holding AS.

Senior

Kraftverk AS

Junior Holding AS

Kraftverk AS
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67% 33%

Kraftverk AS

67% 33%

Kraftverk AS

67% 33%

Kraftverk 
Holding AS

Kraftverk AS

67% 33%

Kraftverk 
Holding AS

Kraftverk AS

67% 33%

Kraftverk 
HoldingAS

Kraftverk AS

Dagens eigarstruktur Aksjonærane stiftar Kraftverk Holding AS, som stiftar eit datterselskap

Fusjonen:

Fusjon

Etter fusjonen vil stukturen bli slik: 
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Skaff deg oversikt over vedtektene !

Fins det aksjonæravtale ?

Ser du behov for endringar ?

Ta initiativ !

Bruk god tid !

Takk for oppmersomheten! 

Jon Gimmestad


