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Møte om: Eiermøte for Aker Holding  

Saksnr.: 200900018-4 

Tilstede: Konsernsjef i Aker ASA Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker Solutions 

ASA Simen Lieungh, daglig leder i Aker ASA og i Aker Holding AS 

Bengt Rem, CFO i SAAB AB Peter Sandehed. Fra NHD 

departementsråd Reier Søberg, ekspedisjonssjef Mette Wikborg, 

avdelingsdirektør Morten Strømgren og seniorrådgiver Georg Rabl.  

Dato: 13.03.2009 

Referent: Georg Rabl 

  

  

Referat fra eiermøte for Aker Holding 13.03.2009 

 

Møtet fant sted fredag 13.03.2009 kl 1030-1200 i Aker Solutions ASAs lokaler på 

Fornebu. Bakgrunnen for møtet er beskrevet i 200900018-3: Aker AS tok initiativ til 

møtet for å diskutere utskiftning av deres styrerepresentanter i Aker Holding AS og i 

Aker Solutions ASA, og Aker Solutions’ varslete oppkjøp av Aker Oilfield Services AS.  

 

Møtet begynte med at Simen Lieungh presenterte Aker Solutions, markedssituasjonen 

og strategiske utfordringer. Presentasjonen tok vel 1 time. På slutten av presentasjonen 

kom Simen Lieungh inn på Aker Solutions’ varslete kjøp av resterende aksjer i Aker 

Oilfield Services fra Aker og DOF.  

 

Interntransaksjonsforhold 

Søberg tok opp behovet for ryddige interntransaksjonsforhold, både i sammenhengen 

Aker Solutions varslete kjøp av Aker Oilfield Services og generelt. Han understreket 

AKSOs ansvar for å sørge for at det ikke skal kunne reises kritikk av transaksjonen og 

viktigheten av at transaksjonsverdiene må kunne dokumenteres. Søberg nevnte også at 

NHD anser at styret i Aker Holding sin hovedoppgave er å følge opp aksjonæravtalen 

generelt og spesielt å rette fokus på interntransaksjoner mellom Aker Solutions og 

øvrige Aker-selskaper.  

 

Øyvind Eriksen svarte at en evt. transaksjon der Aker Solutions kjøper resterende 

aksjer i Aker Oilfield Services fra Aker og DOF vil bli gjennomført med stor vekt på å 

unngå at det kan stilles spørsmålstegn ved transaksjonsverdiene og betingelsene. Dette 

skal blant annet sikres gjennom dialog med markedet. Uansett mente han at DOFs 

deltagelse i transaksjonen kunne bidra både til å sikre at markedsverdier ble benyttet 

og til å sannsynliggjøre dette overfor markedet. Det vil også benyttes uavhengige 
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verdivurderinger. Han uttalte også at et evt. kjøp ville bli forelagt Aker Holdings styre til 

orientering og til diskusjon, men ikke for realitetsbehandling, i tråd med 

aksjonæravtalen.  

 

ROS forlot møtet ca kl 1145.  

 

Styrerepresentanter 

Wikborg tok deretter opp Akers varslete utskiftning av sine styrerepresentanter i Aker 

Holding og i Aker Solutions. Hun hadde ingen innsigelser mot Akers foreslåtte 

endringer i Aker Holdings styre. Når det gjaldt Akers foreslåtte endringer i Aker 

Solutions styre hadde hun heller ingen innsigelser, etter at Øyvind Eriksen gjorde det 

klart at Aker ønsker å bytte ut Martinus Brandal og Leif-Arne Langøy med Øyvind 

Eriksen og Kjell Inge Røkke (se diskusjon i 200900018-3), slik at antall Aker-

representanter ikke endres.  

 

Aker Solutions’ valgkomité 

Wikborg tok deretter opp muligheten for at Aker Holding gis plass i valgkomiteen til 

Aker Solutions. Hun understreket i den sammenhengen at NHD har lang erfaring fra 

valgkomitéarbeid.  

 

Øyvind Eriksen forklarte at selskapets valgkomité, bestående av Kjell Inge Røkke, 

Gerhard Heiberg og Kjeld Rimberg, er felles for flere Aker-selskaper.  

 

Det ble avtalt at partene skulle vurdere dette spørsmålet på hver sin kant og deretter ha 

en snarlig kontakt om dette, helst i påfølgende uke (uke 12), slik at dette avklares i god 

tid før generalforsamlingen.  

 

Annet 

Wikborg tok deretter opp aksjonæravtalens henvisning til svensk-norsk industrielt 

samarbeid. Øyvind Eriksen fortalte om SAAB AB/Aker Solutions’ samarbeid om 

vindkraft.  

 

Det ble avtalt at Aker, de svenske eierne og staten ved NHD fra nå skal møtes til 

halvårlige eiermøter.  

 


