8

Næringsavisen – nr. 5 • 2007

Satser på aksjeservice

Uten markedsf
markedsføring har gr
gründerne i Aksjeservice
AS skaffet seg det de selv beskriver som en spennende kundeportef
kundeportefølje. Selskapets internettbaserte
verdipapirsystem har ingen konkurrenter i Norge.
Tekst: Kalle Seip
- Vi har allerede 40 kunder.
Og det har vi ffått uten at vi har
markedsf rt oss og i en periode
markedsfø
der vi har hatt fokus på å videreutvikle produktet vårt, sier den
ene av gründerne, Trond Helge
Tveten fra Nøtterøy.

Ny løsning

Tveten og gründerkollega Geir
Abelseth fra Drammen har i
løpet av en toårsperiode utviklet
et internettbasert system for
håndtering av alle hendelser
som omhandler aksjer.
- Systemet har en helt ny løsning som ingen andre i Norge
har utviklet tidligere, forteller
Tveten som i disse dager lanserer en ny versjon av informasjonssystemet sitt.
- Samtidig har vi ansatt en
ny daglig leder, slik at Abelseth
og jeg kan konsentrere oss om å
videreutvikle systemet, sier han.

Egne erfaringer

Tveten har 27 år bak seg i selskaper der han har stelt med
økonomi og finans.
- Det er mine egne erfaringer
som er bakgrunnen for ideen
om et internettbasert system for
håndtering av alle relasjoner
til selskapets aksjonærer, sier
Tveten.
Med-gründer Abelseth har også
lang fartstid i finansverdenen.
- I tillegg er han programmerer, forteller Tveten.

Omsetning av aksjer

Gründeren Trond Helge Tveten fra Nøtterøy har utviklet et internettbasert verdipapirsystem for selskaper som ikke er børsnoterte eller bruker VPS.
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Det er fførst og fremst SMBmarkedet Aksjeservice retter
seg mot – bedrifter som ikke er
børsnoterte. Avhengige av behov og størrelse kan bedriftene
velge seg deler av Aksjeservice
sine moduler.
Ved siden av å være et system for aksjebokf
aksjebokføring på internett, har systemet innebygd et
enkelt system for kommunikasjon med aksjonærene. I systemet ffår man oversikt over kjøp
og salg av aksjer i selskapet,
emisjoner, aksjesplitt, utbytte og
diverse annen selskapsinformasjon.
- Den ideelle bedriften for
oss er en bedrift med for eksempel ti aksjonærer, sier Tveten
som også legger vekt på at Aksjeservice har et helt eget børssystem.
- Systemet legger til rette for

omsetning av selskapets aksjer.
Det har tidligere vært vanskelig
for selskaper som ikke har vært
børsnoterte eller har en mer
kostbar VPS-avtale, sier Tveten.

Stort potensial

Tveten har stor tro på selskapets
framtid.
- Mer enn 187.000 aksjeselskap er registrert i Norge,
hvorav omtrent 40.000 er mellomstore. Bare om lag 1200
bedrifter er registrert i VPS.
Systemet kan overf
overføres til svenske forhold, og med noen tilpasninger også det danske, sier
Tveten.
Gründeren er åpenbart ikke
alene om å ha tiltro til ideen.
Ved en emisjon i februar, hentet
selskapet raskt inn de drøye to
millionene de trengte.
- Vi har mange gode aksjonærer. Selskapet har muskler
til å holde det gående i et helt
år uten å selge noe, sier Tveten
som i dag representerer en bedrift med tre ansatte ved Oslokontoret og to ved kontoret i
Tønsberg – i tillegg til de to
gründerne.

Aksjeservice
• Aksjeservice har utviklet en
løsning for ikke-børsnoterte
aksjeselskaper som gjør at
de kan holde kontroll med
alle sine selskapshendelser.
Systemet er kompatibelt med
Altinn slik at man enkelt
kan overf
overføre opplysninger
til aksjonærregisteret ved de
riktige rapporteringstidspunktene med et tastetrykk.
• Aksjeboktjenesten er et
verktøy som forenkler aksjebokf ringen for bedriften
sjebokfø
samtidig som man har aksjeog aksjonærinformasjonen i
eget hus.
• Møteplassen er en tjeneste
som muliggjør omsetning av
aksjer i selskap som har slik
omsetning. Her kan aksjonærer legge ut kjøps- og salgsinteresser i aksjene.
• Selskapets aksjer er i dag
fordelt på 15 aksjonærer.
Blant aksjonærene finner vi
partnere i to av Norges største advokatselskaper.

LEDIGE LOKALER VED E18 MIDT I VESTFOLD
• Inntil 3000 m² ledig fra oktober 2007
• Lager-, produksjons- og kontorlokaler
• Gode proleringsmuligheter

• Lokalene kan tilpasses
• 5 min. fra Tønsberg sentrum
• Moderne standard
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