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FØR BØRS
Skal gjøre det enklere å
handle i småselskaper
■ BØRS

Takket være en ny webløsning fra tønsbergfirmaet Aksjeservice as
skal det om ikke lenge bli
lettere for investorer å
handle i unoterte småselskaper.
MORTEN BERTELSEN
OSLO
dag kan man ved hjelp av et
par tastetrykk kjøpe og selge
aksjer i de knapt 500 selskapene på Oslo Børs og Fondsmeglerforbundets otc-liste.
Men å kjøpe og selge aksjer i
landets 200.000 øvrige aksjeselskaper er langt vanskeligere.
Ikke minst i små- og mellomstore bedrifter hvor det er få aksjonærer, lite handel i aksjen og
dermed vanskelig å fastsette riktig kurs – hvis man i det hele tall
skulle være så heldig å treffe en
potensiell kjøper, da.
For til tross for at det finnes
nær en kvart million as-er her til
lands, skifter de færreste aksjene hender i løpet av et år. I
2006 ble det registrert bare 4172
eieroverdragelser i disse selskapene, ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB).

I

settelige. I tillegg blir det lettere
for bedriftene å få inn kapital, tror
gründer og partner Trond Helge
Tveten i Aksjeservice.
– Jeg har jobbet mange år i
bransjen og sett et behov for en
slik løsning. I dag er det vanskelig – om ikke umulig – å selge aksjer i selskaper som ikke er på
børs. Denne løsningen gjør det
langt lettere å kjøpe og selge ak-

sjer, noe som vil føre til en riktigere prising av mange tusen
små- og mellomstore bedrifter,
sier Tveten.
Advarer
For å bruke systemet må man registrere seg med personnummer. Det skal hindre misbruk. Så
er det bare å krysse av hvilke selskaper man ønsker å følge, for

deretter å få løpende informasjon om kursutviklingen, kjøpsog salgssidene og ordredybden.
Selve handelen skjer ikke på
Aksjeservice-siden, siden det
trengs børskonsesjon for å etablere slike elektroniske markedsplasser. I stedet kaller
Trond Helge Tveten løsningen
en møteplass for potensielle aksjekjøpere og -selgere. Partene

må gjøre opp seg imellom, men
systemet åpner for at aksjene
kan pantsettes inntil oppgjøret
er i orden.
Administrerende
direktør
Petter Tollefsen i stiftelsen Aksje-Norge, som jobber for å øke
kunnskapen om aksjemarkedene, synes det er hyggelig at
noen vil etablere en møteplass
for unoterte aksjer.
– Men jeg må nok komme med
en advarende pekefinger: Unoterte aksjer tiltrekker seg gjerne
en spekulativ investormasse.
Kursutviklingen er litt ryktedrevet. Derfor kan dette være for de
mer spesielt interesserte, sier
Tollefsen.
morten.bertelsen@dn.no

Ekte opplevelser
– virkelig kvalitet
i Bergen
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«Lett å handle
Det har det vesle tønsbergselskapet Aksjeservice as intensjoner om å gjøre noe med.
En nyutviklet webløsning lar
potensielle kjøpere og selgere møtes på nettet for å by på aksjene.
Det skal gjøre aksjene lettere om-

■ LETT PÅ NETT. – Denne
løsningen gjør det langt lettere, sier Trond Helge Tveten, som viser frem den
elektroniske møteplassen
der aksjekjøpere og -selgere kan følge alt fra pølseboder til unoterte storkonserner. Foto: Øyvind Elvsborg

