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ELSA BERGENS REGIONALE PROSEDYREKONKURRANSE 2017  
OPPGAVE TIL INNLEDENDE RUNDE  
 

Byggegruppen AS og Jonsen Arkitekter AS eide hhv. 2/3 og 1/3 av aksjene i Nybo AS.  

Eierne av Byggegruppen AS var Torgersen AS, eid av brødrene Per og Nils Torgersen, som også 
utgjorde styret i selskapet.  

Eierne av Jonsen Arkitekter AS var brødrene Ole og Tor Jonsen, og faren deres Fridtjof Jonsen. Ole 
og Fridtjof var aktive i selskapet, mens Tor var passiv eier, men også styremedlem. Fridtjof var 
styreleder.  

Nybo AS eide en tomt som etter planen skulle bygges ut med flere ferieleiligheter.  

Byggegruppen AS gikk konkurs høsten 2016, og de 2/3 av aksjene i Nybo AS gikk da inn i boet. 
Bostyrer ønsket å selge aksjene og i den forbindelse innledet Torgersen-brødrene samtaler med 
Jonsens om mulighetene for å fortsette samarbeidet om byggeprosjektet Nybo AS.  

Konkret diskuterte partene mulighetene for at Torgersen AS kunne kjøpe 50 % av aksjene i Nybo 
AS, og Jonsen Arkitekter 17%, slik at de også ble eiere av 50%.  

På bakgrunn av dette tok Nils Torgersen kontakt med Sparebanken for å forhøre seg om muligheten 
for å få finansiering til aksjekjøp og nødvendige driftsmidler til å fullføre byggeprosjektet i Nybo AS. 
Det ble forespeilet et lånebehov på 2 mill. Banken ga positive signaler til slik finansiering, noe som 
ble videreformidlet til Jonsen Arkitekter.  

Bostyrer for konkursboet til Byggegruppen AS ble også gjort kjent med den dialogen som pågikk, og 
interessen for kjøp av aksjene.  

14. januar 2017 ble det avholdt et felles forhandlingsmøte med boet. Der ble kjøp av boets aksjer og 
prisen for disse diskutert. Torgersen-brødrene og Ole og Fridtjof Jonsen (som møtte for Jonsen 
Arkitekter) forhandlet med boet og tilbød å kjøpe boets aksjepost for kr. 1.500.000. Dette ble 
akseptert av bostyrer i møtet. Etter noe diskusjon om hva som fremsto som mest ryddig, ble det 
avtalt at kjøpsavtalen med boet skulle inngås med Jonsen Arkitekter alene.  

Torgersen AS oppfattet at det var en felles forutsetning at de i etterkant skulle kunne få eierskap til 
50 % av aksjene i Nybo AS mot betaling av 50 % av kjøpesummen  

På bakgrunn av det som ble avtalt i møtet den 14. januar, og samtaler mellom partene, sendte Nils 
Torgersen dagen etter et avtaleutkast til Ole og Fridtjof Jonsen.  

Nils skrev i oversendelses-e-posten:  

«Legger ved forslag til avtale.  
Har lagt opp til at vi avklarer det meste mellom aksjonærene innen 31.01.17. Høres det 
fornuftig ut så arbeider vi videre ut fra det. 	 
Synspunkt? 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Mvh Nils»  

 

Ole svarte samme dag pr. e-post: 	 

«Vi går gjennom avtalen og endrer det som skulle være aktuelt. 	 
Et punkt i avtalen som vi hadde en annen forståelse for, er prisen på aksjene, at pris for deres 
50% skulle være lik kjøp av de totale 67% fra boet. 	 
Slik vi oppfatter det skulle dere dermed betale 1.500.000,- og vi skulle komme opp i 50% 
andel uten å betale for det.  
Vi ønsker også å komme med et forslag om aksjonæravtale, håper det er greit for dere. Mvh 
Ole.»  

 

Den 17. januar 2017 ble det signert kontrakt om salg av Byggegruppen AS dets konkursbo sine aksjer 
i Nybo AS til Jonsen Arkitekter. 67% av aksjene ble da solgt for kr. 1.500.000. Oppgjør til boet skulle 
skje innen den 1. mars 2017.  

Etter dette ble det avholdt et nytt møte den 22. januar 2017 mellom Torgersen-brødrene og Ole og 
Fridtjof Jonsen. Forut for dette hadde Torgersen-brødrene hatt møte med Sparebanken, som fortsatt 
stilte seg positive, noe som Torgersen-brødrene formidlet til Jonsen Arkitekter.  

Forut for møtet 14. januar hadde Jonsen Arkitekter uttrykt noe skepsis til videre samarbeid, pga. bl.a. 
misnøye med konkursen i Byggegruppen AS og konsekvensen av den, og det tap de var blitt påført. I 
møtet den 22. januar ga Fridtjof Jonsen uttrykk for at de hadde bestemt seg for å legge dette bak seg, 
og ta prosjektet videre sammen.  

Det ble deretter oppnådd enighet om at prisen for 50% av aksjene skulle være kr. 1.125.000, at 
Fridtjof skulle være daglig leder og hvilke oppgaver daglig leder skulle ha . De ble også enige om 
byggeledelse og finansiering av byggeprosjektet. Det ble avtalt at Torgersen-brødrene skulle søke 
formelt om finansiering for aksjer og driftsmidler. Finansieringen måtte være på plass innen 25. 
februar, slik at midlene kunne brukes til å betale restkjøpesummen for aksjene fra boet, som forfalt 1. 
mars, og Torgersen AS’ andel av driftskapitalen.  

At finansieringen gikk i orden var eneste forhold som det gjensto å få formell avklaring på da partene 
gikk fra hverandre 22. januar 2017, i tillegg til at det skulle settes opp formell aksjekjøpsavtale, og 
Jonsen Arkitekter ønsket at det ble inngått en aksjonæravtale, samt ansettelsesavtale for Fridtjof som 
daglig leder. Begge parter ga uttrykk for at de var fornøyde med møtet.  

Den 6. februar 2017 hadde Torgersen-brødrene møte med Sparebanken for å diskutere 
finansieringen av aksjekjøpet og nødvendig driftskapital til Nybo AS. I møtet var banken, som 
tidligere, positiv til å besørge finansieringen, men de ønsket en skriftlig redegjørelse for prosjektet før 
de ga sin endelige tilslutning.  

Den 8. februar 2014 tok Nils Torgersen kontakt med Fridtjof og informerte ham om møtet med 
banken. I samtalen ga Fridtjof Jonsen uttrykk for at det ville være en fordel om finansieringen av 
driftskreditten til Nybo AS kom på plass innen den 15. februar 2017, fordi det var behov for  
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driftskapital i selskapet.  

Nils Torgersen oversendte alt materialet til Sparebanken 9. februar 2017. Lånesøknaden var på kr. 
2.000.000 som skulle ivareta to hovedformål:  

1.  Kjøp av 50 % av aksjene i Nybo AS for kr. 1.125.000   

2.  Kr. 875.000 i driftskapital   

 

I møte med Sparebanken den 10. februar fikk Torgersen-brødrene tilsagn om at banken ville stille til 
rådighet en låneramme for Torgersen AS på kr. 2.000.000 innen den 14. februar.  

Dagen etter, den 11. februar, forsøkte både Tor og Nils Torgersen å få kontakt med Fridtjof Jonsen 
for å formidle til ham at finansieringen var gått i orden. De fikk ikke tak i Fridtjof Jonsen, men etter 
hvert fikk de tak i Ole Jonsen.  

I telefonsamtalen ga Ole Jonsen uttrykk for at brødrene Torgersen, etter hans oppfatning, hadde 
brutt avtalen med Jonsen Arkitekter ved ikke å holde dem oppdatert om hvordan det gikk med 
finanseringen av aksjekjøpet i etterkant av møtet den 22. januar.  

Senere anførte Jonsen Arkitekter at det riktignok var forhandlet om at Torgersen-brødrene skulle 
kjøpe 50% av aksjene, men det var ikke inngått bindende avtale. Det var ikke oppnådd endelig 
enighet om avtaletekst, aksjonæravtale var ikke inngått, og heller ikke kontrakten med daglig leder var 
på plass. Saken var dessuten blitt styrebehandlet i Jonsen Arkitektur AS den 10. februar, og da hadde 
styret besluttet at de ikke ville inngå avtale, fordi man ikke hadde tilstrekkelig tillit til Torgersen-
brødrene etter konkursen i Byggegruppen AS.  

Torgersen-brødrene anla sak mot Jonsen Arkitekter AS med krav om at Jonsen Arkitekter AS ble 
dømt til å overføre 50 % av aksjene i Nybo AS til Torgersen AS mot samtidig betaling av kr. 
1.125.000.  

Torgersen-brødrene anførte på sin side at det etter norsk rett ikke kreves skriftlighet for avtalerettslig 
binding. Den 22. januar 2017 ble partene enige om de siste vilkårene for brødrenes inntreden i Nybo 
AS, hvoretter alle vesentlige vilkår var avtalt, herunder om det antall aksjer Torgersen-brødrene 
skulle erverve, prisen for aksjene, og oppgjørstidspunktet. Torgersen-brødrene anførte at også de 
etterfølgende omstendighetene i saken underbygger at det er inngått bindende avtale mellom partene. 
Det var heller ikke på noe tidspunkt verken skriftlig eller muntlig tatt forbehold om styrets 
godkjennelse, og Ole og Fridtjof utgjorde dessuten flertall i styret.  

Vurder om partene har inngått en rettslig bindende avtale om at Torgersen AS skulle få kjøpe 50 % 
av aksjene i Nybo AS.  

 


