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DOM  

 

Saken gjelder gyldigheten av Skatteklagenemndas vedtak av 27. januar 2020 om endring 

av skattefastsettelsen til skattyter Gjensidigestiftelsen for inntektsåret 2010.  

 

 

1. Framstilling av saken 

 

1.1. Innledning  

 

Gjensidige Forsikring BA (GF BA) ble omdannet 28. juni 2010 (overføringstidspunktet) 

fra et selskap med begrenset ansvar til et allmennaksjeselskap Gjensidige forsikring ASA 

(GF ASA). Gjensidigestiftelsen (GS/Gjensidige) var største eier i GF BA. 

Hovedspørsmålet i saken er fastsettelse av utgangsverdien på innmaten i GF BA på 

overføringstidspunktet. Skatteklagenemda har i sitt vedtak lagt til grunn at 

skattefastsettelsen i GS selvangivelse var uriktig og endret fastsettelsen ved en 

inntektsøkning på kr 914 940 000 som utgjør en skatteøkning på kr 256 183 200. 

 

1.2. Gjensidigestiftelsen før omdanning 

 

GS er en ikke-skattepliktig stiftelse. Stiftelsens to formål er å være største eier i GF ASA, 

daværende GF BA, og hvert år dele ut betydelige midler til samfunnsmessige formål.  

 

Stiftelsen har betydelig kapital. Styre og generalforsamlingen består av representanter som 

velges av og fra kundemassen i GS.  

 

GS ble etablert i 2007, i forbindelse med at stiftelsen samtidig mottok egenkapitalbevis 

tilsvarende en eierandel på 25 % i GF BA. Eierandelen var en gave til GS, og det var ingen 

skattepliktig transaksjon. Avkastningen skulle benyttes til allmennyttige formål. GS hadde 

rett til å møte på generalforsamling og kontrollerte til enhver tid 25 % av stemmene i GF 

BA (klasse I-kapital).  

 

De resterende 75 % av kapitalen i GF BA knyttet seg til norske skadeforsikringskunder 

(klasse II-kapital) og ble betegnet som «eierløs» idet det ikke fantes identifiserbare eiere. 

Kundene kunne ikke utøve formelle eierbeføyelser direkte i GF BAs styrende organer, men 

hadde likevel bestemmende innflytelse ved at de valgte utsendinger som samlet stemte for 

75 % i generalforsamlingen. Kundene hadde økonomiske interesser i form av rett til 

utbetaling av overskudd (kundeutbytte).  

 

Formålet med å omklassifisere kundestyrt kapital og utstede egenkapitalbevis i 2007 var 

særlig å etablere et egenkapitalinstrument som kunne finansiere videre vekst og utvikling 
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av selskapet. Planen var å børsnotere egenkapitalbevisene i slutten av 2007 eller starten av 

2008, men dette ble som følge av finanskrisen ikke gjennomført.  

 

1.3. Gjensidigestiftelsen etter omdanning og omdanningsprosessen  

 

Sommeren 2009 kom det spesialtilpassede lovregler om omdanning av gjensidig selskap. 

Mot slutten av 2009 besluttet selskapet og stiftelsen å jobbe mot omdanning og 

børsnotering i 2010.  

 

7 investeringsbanker ble invitert til å vurdere hva selskapet var verdt i markedet, herunder 

Deutsche Bank, Bank of America Merill Lynch, Citybank, Goldman Sachs, J.P Morgan, 

Morgan Stanley og Royal Bank of Scotland. Verdivurderingene ble foretatt i februar 2010 

og juli 2010. GS mottok oppdaterte verdivurderinger i juli etter omdanningen. I februar lå 

snitt verdiene fra investeringsbankene i intervallet 29-33 milliarder, mens i juli var 

intervallet 28-32 milliarder.  

 

Investeringsbankene kom til følgende verdiestimater:  

 

Deutche Bak kr 28-31,57 mrd. (februar 2010) 

Merill Lynch kr 30-32 mrd. (februar 2010) kr 28,6-32,8 mrd (juli) 

Citybank kr 24-27 mrd (februar) 

Goldman Sachs kr. 30-35 mrd (februar) (kr 25 mrd 14. juli 2010, oppjustert 16. juli kr 24-

34 mrd.) 

J P Morgan kr 28,6-32,4 mrd (februar) 

Morgan Stanley kr 29-33 mrd (februar) 

Royal Bank of Scotland 37-47 mrd (februar) 

 

Arctic Securities (Arctic) ved Jon Gunnar Pedersen (Pedersen) ble engasjert som 

transaksjonsuavhengig rådgiver tidlig i 2010 av GS med det formål å øke 

transaksjonsverdien for selger (minimere transaksjonsrabatt). Transaksjonsrabatt i denne 

sammenheng er primært IPO rabatt (en rabatt pga. at aksjer ofte stiger i verdi raskt etter 

børsintroduksjonen). Oppdraget inkluderte ulike former for rådgiving, kvalitetssikring 

(bl.a. verdsettelser) og markedsvurderinger. 

 

I generalforsamling 23. april 2010 ble det besluttet at forsikringsselskapet GF BA skulle 

omdannes til et allmennaksjeselskap. Det nye selskapet ble stiftet samme dag. Samtidig ble 

GS omdannet til en finansstiftelse. Etter søknad ga Finanstilsynet 18. juni 2010 tillatelse til 

omdanningene etter daværende lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og 

finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetslov). 

 

Ved omdanningen ble samtlige aksjer i GF ASA utstedt til stiftelsen. Realiteten var 

imidlertid at Gjensidige finansstiftelse (GFS) ikke fikk større kontroll. Stiftelsens adgang 
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til å kontrollere selskapet er begrenset gjennom vedtekter, jf. vedtektenes § 11 bokstav b og 

d, og § 14 (1). Skadeforsikringskundene har fremdeles økonomiske interesser og 

bestemmende innflytelse, men dette blir i dag forvaltet og styrt av stiftelsen ved hjelp av en 

sekretariatsfunksjon. Skadeforsikringskundene har fremdeles rett til årlig kundeutbytte fra 

selskapet, likevel slik at dette etter omdanningen blir mottatt via stiftelsen. Kundenes 

styring i selskapet skjer indirekte gjennom valg av representanter i de styrende organer.  

 

Av aksjene i GF ASA skulle 75 % tilfalle GFS på grunnlag av omdanningen av GF BA til 

GF ASA. Det vil si for tingsinnskuddet ved at GF BAs virksomhet skulle overføres til GF 

ASA.  

 

25 % av aksjene i GF ASA skulle tilfalle GFS på grunnlag av ombytting av 

egenkapitalbevis til aksjer. Det vil si at GS’ egenkapitalbevis i GF BA skulle ombyttes til 

aksjer i GF ASA, aksjer som tilfalt GFS. GFS ble derved eier av alle aksjene i GF ASA.  

 

Goldman Sachs foretok en verdivurdering 14. juli 2010. Goldman Sachs vurderte selskapet 

til NOK 25 milliarder. Vurderingen er basert på markedsdatatall fra 28. juni og 9. juli 

2010.  Verdianslaget ble justert to dager senere til NOK 24-34 milliarder etter kontakt med 

blant annet GFS og Arctics vurderinger.  

 

Bank of America Merrill Lynch vurderte selskapet til NOK 28,6 til 32,9 milliarder per 20. 

juli 2010.  

 

1.4. Skattelempe september 2010 

 

GF BA søkte 27. april 2010 om Finansdepartementets samtykke til skattefritak 

(skattelempe) etter reglene i skatteloven § 11-22 for den gevinst som oppstod ved 

omdanningen. Finansdepartementet samtykket til skattefritak ved vedtak 22. juni 2010. 

Etter en anmodning om fornyet vurdering av deler av vedtaket, fattet departementet det 

endelige skattelempevedtaket 28. september 2010.  

 

Skattelempevedtaket ga samtykke til skattefritak etter skatteloven § 11-22, herunder for 

inntektsføringen av tre prosent av gevinsten ved overføringen av eiendeler som etter 

dagjeldende regler ikke var omfattet av fritaksmetoden etter skattelov § 2-38. 

Forutsetningen for samtykket til skattefritak var at omdanningen av GF BA skjedde med 

full skattemessig kontinuitet. GF ASA videreførte dermed GF BAs skattemessige verdier 

og forpliktelser. 

 

Som vilkår for skattefriheten ble fastsatt flere vilkår. Av særlig betydning for foreliggende 

sak for retten er pkt. 1, pkt. 4, pkt. 5 og pkt. 6. 

 



 - 5 - 20-096815TVI-TOSL/03 

Vedtakets vilkår nr. 1 stilte krav om at den skattepliktige gevinsten som oppstod ved 

omdanningen, skulle beregnes og rapporteres til skattekontoret:  

 

«Den skattepliktige gevinsten som realiseres ved overføringen av virksomheten i 

Gjensidige Forsikring BA til et nystiftet allmennaksjeselskap skal beregnes og 

rapporteres til skattekontoret. Med skattepliktig gevinst menes i dette vedtaket 

inntekt som er skattepliktig etter skattelovens ordinære regler, jf. skatteloven § 5-1, 

jf. § 5-30, og den del av inntekt (dvs. 3 pst.) som skal anses som skattepliktig inntekt 

etter skatteloven § 2-38 sjette ledd.»  

 

Ifølge vilkår nr. 4 skulle det skje en forholdsmessig beskatning av gevinsten dersom 

stiftelsen solgte aksjer som stammet fra den «eierløse» kapitalen på 75 %.  

 

«Dersom finansstiftelsen realiserer aksjer i det nystiftede allmennaksjeselskapet som 

knytter seg til den «eierløse» kapitalen, forfaller en forholdsmessig andel av 75 

prosent av den fritatte gevinsten som knytter seg til den overførte virksomheten ved 

omdanningen, jf. vilkår 1, til beskatning. Den fritatte gevinsten som forfaller til 

beskatning skal anses å skrive seg fra både eiendeler omfattet av fritaksmetoden og 

øvrige eiendeler. Første punktum gjelder selv om finansstiftelsen er fritatt fra 

alminnelig skatteplikt etter skatteloven kapittel 2.» 

 

Kjernen i skattelempen var at GF BA kunne avvikles uten å betale skatt på oppnådd 

gevinst ved omdanningen, samtidig som GF ASA videreførte alle skattemessige verdier fra 

GF BA. Fordi GFS mottok 75 % av aksjene i GF ASA uten tidligere å ha vært eier, ble det 

stilt krav om at en andel av den fritatte gevinsten skulle beskattes dersom GFS solgte 

aksjer i GF ASA. Slikt salg skjedde i forbindelse med børsnoteringen av 

allmennaksjeselskapet 10. desember 2010.  

 

1.5. Børsnotering 

 

10. desember 2010 ble GFS børsnotert, og det ble foretatt et spredningssalg hvor 38,26% 

av aksjene ble solgt.  

 

13,26 % av salget skulle derved gevinstbeskattes, jf. skattelempevedtaket vilkår 4. Pris for 

institusjonelle investorer ble NOK 59. Kursen ble liggende stabilt på ca. NOK 59 i de 

første 2 månedene.   

 

1.6. Ligningsbehandling  

 

Selskapet leverte skattemelding 31. mai 2011. Av skattemeldingen fremgikk at 

identifiserbare aktiva var verdsatt til NOK 24,5 milliarder per 28. juni 2010. Verdsettelsen 

av identifiserbare aktiva er ikke bestridt.  

 

De immaterielle verdiene ble verdsatt etter en restverdibetraktning, dvs. totalverdi minus 

verdi av identifiserbare aktiva.  
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Skattemyndighetene tok opp skattefastsettelsen til endring.  

 

Sentralskattekontoret for Storbedrifter (SFS) sitt vedtak av 19. februar 2015 bygget på 

skatteloven § 13-1, og kom til at saksøkers inntekt var redusert som følge av 

interessefellesskap ved at verdiene på de ikke-bokførte immaterielle eiendelene var satt for 

lavt. Totalverdien av virksomheten ble av SFS satt til kr 33,5 mrd. Vedtaket bygget på at 

det ved fastsettelse av verdien av hele selskapet måtte tillegges en kontrollpremie på 20 % i 

tillegg til børskursen ved salg av 38,26 %.  

 

GFS klaget på vedtaket 30. april 2015.  

 

Det ble anført at skatteloven § 13-1 ikke kom til anvendelse. Det er nå enighet om at 

hjemmelen for endring av ligningen må vurderes etter skatteforvaltningsloven § 12-1.  

 

Videre ble det bl.a. anført at det i dette tilfellet ikke var grunnlag for noen kontrollpremie.  

I sin redegjørelse til sekretariatet for Skatteklagenemnda la SFS nå til grunn at verdien av 

virksomheten skulle settes til kr. 31 mrd. Det ble særlig bygget på verdivurderingene 

utarbeidet av de 8 investeringsbankene som hadde vært engasjert av GF BA i forbindelse 

med forberedelse til børsnotering. 

 

I tilknytning til behandlingen i sekretariatet til Skatteklagenemnda engasjerte sekretariatet 

to sakkyndige, Marius Sikveland (Sikveland) og Lars Atle Kjøde (Kjøde), begge ved 

Universitetet i Stavanger (UiS), til å foreta vurdering av verdien av GF BA på 

omdanningstidspunktet 28. juni 2010.  

 

Sikveland og Kjøde kom til at verdien av virksomheten pr. 28. juni 2010 var kr. 39,579 

mrd. som deres beste estimat. Verdsettelsen var basert på en inntjeningsbasert metode.  

 

GFS innhentet vurderinger av verdivurderingen til sekretariatet, herunder rapporten til 

Sikveland og Kjøde, fra KPMG 13. august 2019, og fra Arctic Securities 13. august 2019.  

 

Ved Skatteklagenemndas vedtak av 27. januar 2020 ble det lagt til grunn at 

skattefastsettelsen i GFS’ selvangivelse var «uriktig», jf. skatteforvaltningsloven § 12-1.  

I Vedtaket er det lagt til grunn at totalverdien av virksomheten var kr. 34,5 mrd. og 

verdiene av de ikke-balanseførte eiendelene var kr. 10 mrd. Konklusjonen bygget på 

verdsettelsesrapporten til Sikveland og Kjøde, men vedtaket foretok flere skjønnsmessige 

justeringer. Den skattepliktige gevinsten ble satt til kr. 2 214 333 296, noe som innebar en 

økning i skattepliktig inntekt på kr. 914 940 000 sammenlignet med den inntekt GFS hadde 

oppgitt, og dermed en skatteøkning på kr. 256 183 200 (28%).  
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1.7. Hovedforhandling  

 

På vegne av skattyter fremmet advokat Christian Galtung stevning til Oslo tingrett datert 3. 

juli 2020 med påstand om opphevelse av klagenemndas vedtak. 

 

På vegne av Staten ved Skatteetaten, divisjon Innsats innga advokat Morten Søvik et tilsvar 

den 10. september 2020 med påstand om frifinnelse. 

 

Oslo tingrett holdt et planleggingsmøte med prosessfullmektigene 1. februar 2021. 

Partene utvekslet deretter flere prosesskriv. 

 

Hovedforhandling ble holdt i Oslo tingrett fom. 18.mai d.å. og varte i 6 rettsdager. 

Retten mottok forklaringer fra 5 vitner. Det ble ført slike dokumentbevis som fremgår av 

rettsboken / digitalt utdrag.   

 

2. Saksøkerens påstandsgrunnlag 

 

GFS bestrider at skattyters skattefastsettelse var «uriktig» jf. skatteforvaltningsloven § 12-

1, og uansett er skjønnsfastsettelsen feil.  

 

Som det fremgår reiser saken derved to hovedspørsmål. For det første om 

skatteklagenemda har hjemmel til å endre skattefastsettingen for 2010. Avgjørende for 

dette spørsmålet er om skattyters skattefastsettelse er «uriktig». Subsidiært anføres at 

Skatteklagenemndas skattefastsettelse er beheftet med slike feil at vedtaket må kjennes 

ugyldig av denne grunn.  

 

2.1. Hjemmelsspørsmålet – endringsadgang 

 

Vilkåret for at skattemyndighetene kan endre skattyters fastsettelse av skattepliktig inntekt 

er at skattyters fastsettelse er «uriktig», jf. skatteforvaltningsloven § 12-1.  

 

I verdsettelsessaker vil det avgjørende for spørsmålet om skattyters verdsettelsesskjønn er 

«uriktig», være om skjønnet er forsvarlig. Dersom skjønnet er innenfor rammen av det 

forsvarlige må det sies å være et riktig skjønn. Ved domstolenes prøving er det et vesentlig 

poeng at verdivurderinger ikke er «eksakt vitenskap». Skattyter mangler forutsetninger for 

å vite hvilken metode skattemyndighetene foretrekker og hva skjønnsresultatet hos 

skattemyndighetene blir, sml. Rt-2012-1648 (Statoil) avsnitt 43. Det er ikke tilstrekkelig 

for å bedømme skattyters skjønnsmessige verdsettelse som uforsvarlig at 

skattemyndighetene kan påvise at andre skjønn, som også er forsvarlige, gir et annet 

resultat. jf. forarbeidene til skatteforvaltningsloven i Prop. 38 L (2015-2016) punkt 

18.6.3.1, nederst på siden:  

 



 - 8 - 20-096815TVI-TOSL/03 

«For at det skal være adgang til å treffe vedtak om endring av fastsettingen etter lovforslaget 

§ 12-1, må skattemyndighetene dermed påvise at den skattepliktiges egen fastsetting er 

uriktig. Det er ikke tilstrekkelig for skattemyndighetene å sannsynliggjøre at et forsvarlig 

skjønn kan gi et annet resultat enn det den skattepliktige har kommet til.»  

 

Det er skattemyndighetene som har bevisbyrden for at skattyters verdsettelse er uforsvarlig 

og derved uriktig. De alminnelige sivilrettslige bevisreglene gjelder, og det er i 

utgangspunktet ingen begrensninger i domstolenes prøvingsrett.  

 

Kort fortalt ble verdsettelsen satt ved at verdien av fysiske aktiva i GF ASA pr. 30. 

november 2010 (kr. 26,4 mrd.) ble trukket fra verdien av aksjene på ca. samme tidspunkt 

(børsnoteringstidspunktet); kr. 29,5 mrd. (kr. 59 pr. aksje). Differansen på ca. kr. 3,1 mrd. 

utgjorde verdien av selskapets immaterielle eiendeler på børsnoteringstidspunktet. Dette 

ble tillagt verdien av de fysiske aktiva på overføringstidspunktet (kr. 24,5 mrd.). 

Utgangsverdien var dermed kr. 27,6 mrd.  

 

Verdien av identifiserte aktiva i GF BAs balanse på omdanningstidspunktet er ikke 

omstridt. Partene er videre enige om at de immaterielle aktiva i det alt vesentlige består av 

goodwill. Saken gjelder derfor verdsettelse av denne goodwillen (og et mindre beløp for 

varemerke). Fastsettelse av verdien på goodwill skjer gjennom en restverdiberegning, ved 

at virksomhetens totale markedsverdi fratrekkes markedsverdien av identifiserte aktiva. 

For å finne verdien av GF BAs immaterielle aktiva søkte selskapet, og GFS, etter det beste 

holdepunktet for totalverdien, som et grunnlag for restverdiberegningen.  

Skattepliktige fordeler – «gevinst» – (utgangsverdien) bestemmes av vederlaget, jf. 

skatteloven § 5-3 samt realisasjonsprinsippet i § 5-30 (1). Vederlaget ved omdanningen var 

de utstedte aksjene. Verdien av den overførte virksomheten bestemmes derfor av aksjenes 

verdi.  

 

Stiftelsen valgte en forsvarlig verdsettelsesmetode for totalverdien og derved de 

immaterielle aktiva. Stiftelsens skjønn kan ikke karakteriseres som «uriktig». Aksjene GFS 

mottok ved omdanningen 28. juni 2010 skal verdsettes basert på omsetningsverdi, jf. 

skatteloven § 5-3. Aksjene ble senere samme år omsatt i et velfungerende marked, og 

omsetningsverdien kommer da best til uttrykk ved hva aksjene rent faktisk ble omsatt for. 

Det var fri og bred omsetning av aksjene med svært aktiv markedsføring i forbindelse med 

børsintroduksjonen 10. desember 2010. Videre er det et generelt krav til gjennomføring av 

omdanninger at de er lovlige etter regnskapslovens regler.  

 

Stiftelsen og selskapet kunne valgt et snitt av bankenes verdianslag for å finne verdien av 

GF BAs immaterielle aktiva. Børsverdien ga imidlertid et enda sikrere holdepunkt. Denne 

ble kjent lenge før gevinsten skulle beregnes og innrapporteres i skattemeldingen. 

Børsverdien ble derfor benyttet som ledd i å fastsette verdien av virksomhetens 

immaterielle aktiva på overføringstidspunktet. Bruk av etterfølgende omsetningsverdi på 

denne måten er en akseptert verdsettelsesmetode i forvaltningspraksis. Metoden ble 
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presentert for Sentralskattekontoret for storbedrifter før innleveringen av selvangivelsen 

våren 2011, og det var ingen innvendinger på dette tidspunkt.  

 

GFS’ verdsettelsesskjønn understøttes dessuten av konkrete og tidsnære bevis. Anslaget 

var godt underbygget også av inngående analyser gjennomført av de største og mest 

anerkjente investeringsbankene og tilretteleggere i verden. Den mest tidsnære analysen 

(Goldman Sachs) er fra juli 2010, og stiftelsens verdsettelse i skattemeldingen er godt 

innenfor det verdiintervallet Goldman Sachs verdsatte GF ASA til per juli 2010.  

 

Beregningene til disse verdensledende investeringsbankene er basert på et flere metoder, 

bl.a. nåverdi av fremtidig inntjening, markedsmultipler og sammenligninger med andre 

forsikringsselskaper. Man kan merke seg at ingen av verdsettelsene så grunn til å gjøre noe 

fradrag for «minoritetsrabatter» (en rabatt pga. at en annen aksjonær har kontroll) eller 

IPO-rabatter knyttet til verdien av aksjene som skulle gjøres tilgjengelig på børs.  

 

Det skjedde ingen reell endring av kontrollen med selskapet som følge av omdanningen. 

Regnskapsmessig er omdanningen gjennomført basert på «kontinuitet», det vil si at det 

ikke skjedde en markedstransaksjon ved omdanningen. 

 

Det er en rekke forhold som tilsier at verdien på aksjene GFS mottok som vederlag var 

lavere enn kr. 59 per aksje, som er det tallet som ligger til grunn for skattemeldingen for 

2010. Verdsettelsen skal skje på tidspunktet for omdanning. Vederlagsaksjene var da helt 

illikvide. Det var først senere samme år at aksjene ble børsnotert og at det derved var et 

reelt marked å omsette aksjene i. Videre: GFS kunne bare omsette en liten del av aksjene i 

GF ASA som stiftelsen mottok ved omdanningen. 60% av aksjene er ikke omsettelige. 

Dette fulgte på omdanningstidspunktet av GFS’ vedtekter, som ikke kan endres uten 

statens samtykke. Og ytterligere: GFS har ikke krav på å beholde utbytte på aksjene i GF 

ASA tilført ved omdanningen. Utbyttet skal i sin helhet videresendes til 

skadeforsikringskundene (kundeutbytte). Dette er en naturlig videreføring av GF ASA som 

gjensidig forsikringsselskap. Også denne ordningen følger av stiftelsens vedtekter. Som 

nevnt kan disse ikke endres uten statens samtykke. De to sentrale økonomiske rettigheter 

knyttet til aksje – muligheten til salg av aksje og retten til utbytte på aksje – var altså sterkt 

beskåret for GFS’ del ved omdanningen 28. juni 2010 (og er det fortsatt i dag).  

 

Andre omstendigheter tilsier også at skattyters verdsetting snarere var for høyt enn for lavt. 

Privatpersoner som kjøpte aksjer fikk 10% rabatt («tegningsrabatt»), slik at den reelle 

tegningskurs var kr. 53,1 pr. aksje. Videre innebærer skattyters fremgangsmåte at skattyter 

har lagt til grunn at verdien av de immaterielle aktiva var like høy på 

omdanningstidspunktet 28. juni 2010 som på tidspunktet for børsnotering 10. desember 

2010, selv om børsindeksen i samme periode gikk betydelig opp.  
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Det bestrides at aksjekursen skulle vært tillagt såkalt minoritetsrabatt og IPO-rabatt, slik 

Skatteklagenemnda har lagt til grunn. De ca. 40% aksjene som ble solgt på børs var på 

mange måter mer verd etter salget enn de var på stiftelsens hånd. Det var heller aldri tale 

om noen IPO-rabatt i vår sak; børskursen lå stille de første parr månedene etter noteringen. 

At det vanligvis kan observeres 10% IPO-rabatt som et gjennomsnitt ved børsnoteringer, er 

irrelevant.  

 

Skatteklagenemndas vedtak om å se bort fra verdien av vederlagsaksjene har ingen basis i 

departementets vedtak om skattelempe av 28. september 2010. I forbindelse med søknaden 

om skattelempe ble det vedlagt en indikativ verdivurdering utarbeidet av Ernst and Young. 

Denne var bygget på samme metode som investeringsbankene benyttet. 

 

Departementet hadde ingen bemerkninger eller vilkår knyttet til fremgangsmåten for 

verdsettelsen. Dette kan ses i sammenheng med at det sentrale vilkåret for skattelempe er 

kontinuitet av skatteverdier, som sikrer provenynøytralitet for staten. Videre, at 

omdannelsen skjer på en lovlig måte, og at lovens krav for å innvilge skattelempe er 

oppfylt. Ved innvilgelse av slik skattelempe i forbindelse med en omdanningsprosess 

foreligger det et behov for forutberegnelighet. Dessuten knytter det seg en valgfrihet og en 

«gjensidighet» til slike skattelempevedtak. Foretaket velger om det vil påberope og godta 

vilkårene for skattelempevedtaket. I en slik situasjon knytter det seg store betenkeligheter 

til at skattemyndighetene – ni år etter at skattelempen ble innvilget – utleder et nytt krav 

om en ren DCF-basert verdsettelse med en lang rekke tilhørende bestemte forutsetninger 

som ikke var et vilkår for skattelempen.  

 

At verdsettelser ikke er en eksakt vitenskap, illustreres godt i denne saken. 

Skattemyndighetene har under saksbehandlingen selv benyttet forskjellige metoder og 

konkludert med sprikende verdier; alt fra kr. 31 mrd. til nærmere kr. 40 mrd. I en slik 

situasjon har ikke skattyter forutsetninger for å vite hva som er statens foretrukne metode 

og hva skjønnsresultat blir. Oppsummert er det saksøkers syn at stiftelsens verdsettelse av 

fordelen – som besto i mottatte aksjer fra GF ASA – til 27,6 mrd. ikke var «uriktig» 

/uforsvarlig, og at det ikke var hjemmel for endret skattefastsettelse etter 

skatteforvaltningsloven § 12-1.  

 

2.2. Skjønnsfastsettelsen 

 

Dersom retten finner at Skatteklagenemnda hadde endringsadgang, må vedtaket uansett 

kjennes ugyldig da skjønnet er beheftet med alvorlige mangler.   

 

Virksomheten ble beregnet til kr. 34,5 mrd. basert på en verdsettelsesmetode benyttet i en 

sakkyndig rapport fra ansatte ved Universitetet i Stavanger av 15. oktober 2017. 

Skadeforsikringsdelen av GF BA ble verdsatt ved bruk av metoden «Discounted Cash 
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Flow» (DCF; neddiskontert nåverdi av antatt fremtidig inntjening), mens datterselskapene 

ble verdsatt ved hjelp av multippelanalyser.  

 

Det bestrides at domstolene skal være varsomme med å overprøve Skatteklagenemndas 

skjønn fordi dette bygger på «grundige, godt overveide og godt begrunnede valg», slik 

staten anfører. 

 

For det første synes Skatteklagenemnda i sitt skjønn å verdsette feil objekt. 

Skatteklagenemnda, i likhet med Sikveland og Kjødes rapport, verdsetter GF BA som 

«stand-alone» virksomhet. Det riktige er imidlertid å verdsette aksjene i GF ASA som 

stiftelsen mottok ved omdanningen. Det er dette – aksjene – som er den fordelen stiftelsen 

mottok, jf. skatteloven § 5-30, og som dermed utgjør utgangsverdien ved 

gevinstberegningen. Det er derfor en lovanvendelsesfeil når vedtaket bygger på at det 

overførte har en annen verdi enn verdien av vederlagsaksjene, og at skattyter «ikke har 

foretatt en fullverdig verdsettelse».  

 

For det andre er valget av én verdsettelsesmetode som Skatteklagenemnda i all hovedsak 

har basert seg på – DCF-metoden – uheldig. DCF-metoden gir ofte urealistisk høye 

nåverdier, og ofte høyere enn andre anerkjente tilnærminger til verdsetting.  

 

Rapporten fra Universitetet i Stavanger kan ikke karakteriseres, slik Skatteklagenemnda 

gjør, som mer «kvalitativ» enn de tidsnære vurderinger som er gjort i saken fra 

internasjonalt ledende investeringsbanker, samt BDO, Sparebank1 og KPMG, som alle 

trekker i samme retning som det opprinnelige skattevedtaket basert på stiftelsens egen 

selvangivelse.  

 

For det tredje inneholder vedtaket flere direkte feil. Nemndas avvisning av GFS’ 

verdsettelsesmetode bygger på feilvurderinger av sakens faktum. Det er som tidligere 

nevnt ikke riktig at børskursen skulle vært justert for minoritets- og IPO-rabatter. Flere 

omstendigheter tilsier at GFS’ verdsettelse snarere var for høy enn for lav (tegningsrabatt, 

illikviditetsrabatt m.m. 

 

Videre er det benyttet feil avkastningskrav og feil beta (markedsindeks). Statens bruk av et 

avkastningskrav på 7% er klart lavere enn det som ble benyttet av samtlige andre omkring 

tidspunktet for verdsettelsen. Gjennomsnitt og median avkastningskrav var 10%. Selv 

benyttet GFS et avkastningskrav på 9%.  

 

Avkastningskravet er feil fordi det er lagt til grunn feil beta på 0,65. Dersom man benytter 

beta fra Capital IQ og Bloomberg for samme selskaper og samme periode som i Sikveland 

og Kjødes verdsettelse, får man en beta på 0,96 og et avkastningskrav i intervallet 8,5% til 

10,5%. Med korrekt beta, og justert verdi av datterselskap, fremkommer en selskapsverdi i 

intervallet kr. 20 til 26 mrd. basert på samme fremgangsmåte som Sikveland og Kjøde. 
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Slike vurderinger fra bl.a. KMPG ble fremlagt for skattemyndighetene under 

saksbehandlingen, men i vedtaket er det likevel ikke sagt noe om hva Skatteklagenemnda 

mener er feil ved saksøkers beregninger av beta og avkastningskrav.  

 

Dessuten har nemnda basert seg på en estimering av forventet fremtidig kontantstrøm for 

perioden 2010 til 2015 (prognosetiden), hvor det etter 2016 er benyttet en relativt høy 

vekst (2,5%). Når dette sammenholdes med et avkastningskrav på 7%, fører dette til at ca. 

80% av virksomhetsverdien ligger mer enn fem år frem i tid.  

 

For det fjerde er de skjønnsmessige reduksjoner i virksomhetsverdien som er gjort i 

vedtaket ikke utslag av godt begrunnede valg. Sekretariatet har selv gjort to «justeringer» i 

forhold til den anført kvalitativt overlegne sakkyndige rapporten fra Universitetet i 

Stavanger. Skadeprosentandelen i forsikringsbransjen ble økt fra 76% til 77%, noe som 

også tilsa en endring av «combined ratio». Denne justeringen innebar en reduksjon av 

virksomhetsverdien på hele kr. 3,1 mrd. Dette illustrerer hvordan svært små endringer i 

«input» i teoretiske modeller gir betydelige utslag i markedsverdien. Det er all grunn til å 

anta at den beste/riktigste verdsettelsen – per 28. juni 2010 – kunne gjøres der og da i 2010 

av investeringsbankene som følte markedet på tennene hver dag (et marked som hadde 

kollapset få år tidligere), samt av forsikringsbransjens egne folk mht. forhold som f.eks. det 

fremtidige konkurransebildet i nordisk skadeforsikring, forventet rom for økning i 

premieinntekter, rasjonaliseringsmuligheter, IT-fremtid, skadeprosent, naturskader pga. 

klimaendringer mv.  

 

Videre etablerte nemnda et slingringsmonn basert på en slags usikkerhetsmargin på +/- 

5%. Fordi skattepliktiges verdsettelse lå utenfor dette slingringsmonnet, konkluderte 

nemnda med at den var «uriktig». Saksøker kjenner ikke til hvilket grunnlag nemnda 

bygger på når det benyttes en slik metode, idet det ikke er vist til noen rettskilder til støtte 

for beregningen. Det er vanskelig å se hvorfor akkurat 5% benyttes som usikkerhetsmargin 

og hvorfor alt utenfor dette skal karakteriseres som «uriktig». Etter saksøkers syn er 5% 

slingringsmonn uansett altfor lavt.  

 

På bakgrunn av de nevnte momenter mener saksøker at nemndas verdifastsettelse er 

beheftet med slike feil at den må kjennes ugyldig. 

 

Saksøkerens påstand 

 

1. Skattefastsettelsen for Gjensidigestiftelsen for inntektsåret 2010 oppheves.  

 

2. Gjensidigestiftelsen tilkjennes sakens omkostninger.  

 

3. Saksøktes påstandsgrunnlag 
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Uenigheten i saken knytter seg til verdien av GF BA’ ikke-balanseførte eiendeler som ble 

overført ved omdanningen 28. juni 2010. Saksøker la til grunn at disse verdiene var kr 3,1 

mrd., og sammen med verdien av de balanseførte eiendelene på kr 24,5 mrd. på samme 

tidspunkt (som ikke er omstridt) ble totalverdien av virksomheten kr 27,6 mrd.  

 

3.1. Hjemmelsspørsmålet - endringsadgang 

 

Den relevante bestemmelsen er skatteforvaltningsloven § 12-1. Etter denne bestemmelsen 

kan skattemyndighetene endre skattyters skattefastsetting dersom den er uriktig. Etter 

statens syn var saksøkers skattefastsettelse uriktig fordi den bygget på en for lav verdi (kr 

27,6 mrd.) av GF BA’ virksomhet på omdanningstidspunktet 28. juni 2010. Med den 

verdsettelsesmåte saksøker benyttet ble også verdien av de ikke-balanseførte immaterielle 

aktiva for lav. Den skattepliktige gevinst som ble oppgitt ved salget av 13,26 % av aksjene 

i GF ASA ble derfor for lav. 

 

For at skattemyndighetene skal kunne fravike saksøkers skattefastsettelse (fastsettelsen av 

gevinsten i selvangivelsen), er det tilstrekkelig at det kan påvises at den verdi saksøker 

oppførte var for lav; dvs. var uriktig. Etter statens syn er det en rekke forhold som viser at 

så er tilfelle.  

 

For det første viser staten til Vedtakets skjønnsmessige fastsettelse av totalverdien til kr. 

34,5 mrd., hvorav kr 10 mrd. var henført til de ikke-balanseførte eiendelene. Vedtakets 

fastsettelse bygget på de sakkyndiges fra UiS sin verdsettelse på kr 39,579 mrd. basert på 

en inntjeningsbasert metode. Etter statens syn hefter det ikke slike feil eller mangler ved 

denne verdsettelsen og skjønnsfastsettelsen i Vedtaket at de ikke kan legges til grunn. 

Disse viser klart at saksøker har benyttet en for lav totalverdi på virksomheten og at 

verdsettelsen av de ikke-balanseførte eiendelene dermed også ble for lav.  

Etter statens syn er saksøkers verdsettelse, som tar utgangspunkt i børskursen pr. 10. 

desember 2010 (uten justeringer) for å komme frem til verdiene av de ikke-balanseførte 

eiendelene pr. 28. juni 2010, ikke egnet til å fastsette korrekt verdi. Det er statens syn at 

metoden gir en for lav totalverdi på virksomheten fordi den ikke verdsetter hele 

virksomhetsverdien (100 % eierskap). Det er bl.a. ikke tatt hensyn til kontrollpremie / 

minoritetsrabatt eller IPO-rabatt.  

 

I tillegg vises det til PowerPoint-presentasjoner som av selskapet ble benyttet til fordeling 

av de immaterielle verdiene hvor det fremkommer immaterielle verdier på hhv. ca. kr 9,8 

mrd. og kr 10,3 mrd. Begge viser langt høyere verdier av de ikke-balanseførte immaterielle 

aktiva enn det saksøker har lagt til grunn i skattefastsettelsen. Begge indikerer verdier som 

samsvarer med verdsettelsen i Vedtaket. Saksøker har imidlertid ansett totalverdien av 

virksomheten til kr 27,6 mrd., slik at det ved siden av verdien av de balanseførte 

eiendelene på kr 24,5 mrd. ikke var «plass til» høyere verdier enn kr 3,1 mrd. for de 

immaterielle eiendelene, som derved var beregnet som en residualverdi. 
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Endelig vises det til verdivurderingene foretatt av de 8 investeringsbankene engasjert av 

GF BA, som lå i intervallet kr 29 – 33 mrd. med et snitt på kr 31 mrd. i februar 2010. Selv 

om verdianslagene tar sikte på verdsettelse i forbindelse med børsnotering og salg av ca. 

40 % av aksjene, gir de i snitt en verdi på de ikke-balanseførte eiendelene på kr 6,5 mrd. 

dvs. langt høyere enn saksøker la til grunn i sin selvangivelse.  

 

Samlet viser dette klart at den verdsettelse saksøker hadde foretatt ga for lav verdi, og at 

det kan fastslås at den oppførte skattepliktige inntekten var uriktig. Det er ikke krav om 

noe bestemt størrelse på avviket ut over dette. Det er tilstrekkelig at man kan konstatere at 

den verdi saksøker har benyttet er uriktig. Kravet til bevis er alminnelig 

sannsynlighetsovervekt.  

 

3.2. Skjønnsfastsettelsen  

 

I Vedtaket ble den skattepliktige gevinsten satt til kr. 2 214 333 296 mrd. Inntekten er 

fastsatt ved et skjønn der man først skjønnsmessig fastsatte totalverdien av virksomheten i 

GF BA pr. 28. juni 2010 til kr 34,5 mrd. Denne skjønnsfastsettelsen bygger på 

verdivurderingen foretatt av Sikveland og Kjøde, men med skjønnsmessige reduksjoner for 

flere forhold. 

 

Basert på saksøkers verdsettelse av de balanseførte eiendelene til kr 24,5 mrd., som 

nemnda ikke hadde noen innvendinger mot, ble verdien av de ikke-balanseførte 

immaterielle eiendelene kr. 10 mrd.  

 

Staten er enig med saksøker i at det ved skjønnsutøvelsen ikke er slik at det er ett 

skjønnsresultat som er «det riktige». Dette har betydning for rettens prøvelse. 

Utgangspunktet er at retten har full overprøvingskompetanse. Høyesterett har imidlertid 

slått fast at ved overprøving av slike skjønn bør domstolene vise tilbakeholdenhet med å 

fravike det skjønnsresultat skattemyndighetene har kommet til dersom skattemyndighetene 

har utøvd et godt overveid og begrunnet skjønn, se først bl.a. Rt-2009-105 – Enskilda – 

avsnitt 112 og 114.  

 

Staten anfører at det skjønn som er utøvd i Vedtaket er godt overveid og begrunnet. 

Verdsettelsen er utvilsomt begrunnet i en metode som kan anvendes. Videre er det ved 

fastsettelsen av de enkelte skjønnselementer som inngår i metoden, gjort grundige, godt 

overveide og godt begrunnede valg. Det ble også gjort skjønnsmessige reduseringer i 

verdien som innebærer at dette må anses som et forsiktig skjønn. 

 

Anførselen om at vedtakets valg av verdsettelsesmetode er helt løsrevet fra sakens faktum 

begrunnes av saksøker med at transaksjonen ikke var et salg i et fritt marked, men en 

omdanning. Staten anfører til dette at verdsettelsen skal fram til markedsverdien av den 
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overdratte virksomheten og den metoden som ble benyttet i Vedtaket gikk ut på å fastsette 

denne markedsverdien. For denne verdsettelsen gjør det ingen forskjell om transaksjonen 

er en omdannelse eller et salg.  

 

Vedtaket har vurdert de to sakkyndiges verdivurdering som den klart mest kvalitative når 

det gjelder verdien av virksomheten som sådan (100 % eierskap) på overføringstidspunktet 

28. juni 2010. Dette endres ikke av at deres verdivurdering ble utført mindre tidsnært enn 

bankenes. 

 

Vurderingen i vedtaket av at en inntjeningsbasert verdsettelse er best egnet i denne sak, er 

godt overveid og begrunnet. Den er også i samsvar med de to sakkyndiges vurdering.  

 

Videre er størrelsen på en usikkerhetsmargin skjønnsmessig og staten kan ikke se at 

saksøkeren har sannsynliggjort at den skulle vært over 5 %. Det er for øvrig et viktig poeng 

at usikkerhet går begge veier. 

 

Vedtaket har ikke mangler som følge av anvendelsen av en inntjeningsbasert metode.  

Når det gjelder kapitalverdimodellen er det den som normalt anvendes for beregning av 

avkastningskravet. Saksøkeren forklarer ikke hvorfor den ikke skulle kunne anvendes i 

denne sak og hvilken metode som eventuelt skulle vært anvendt isteden. Videre er 

avkastningskravets størrelse – 7% - meget grundig overveid og begrunnet, og er ikke for 

lavt. Dette gjelder også betaen som ble benyttet ved beregningen av avkastningskravet.  

 

Den påståtte mangel om at ca. 80% av virksomhetsverdien i henhold til verdsettelsen ligger 

mer enn fem år frem i tid er knyttet til størrelsen på terminalverdien. Også fastsettelsen av 

den er godt overveid og begrunnet.  

 

Saksøktes påstand 

 

1. Staten v/Skatteetaten divisjon Innsats frifinnes.  

 

2. Staten v/Skatteetaten divisjon Innsats tilkjennes sakskostnader. 

 

4. Rettens vurdering 

 

4.1. Vurderingstema og rettslig rammer 

 

Skattemyndighetene har skjønnsmessig oppjustert GFS inntekt fra gevinst ved 

aksjerealisasjon med kr. 6.9 mrd. for inntektsåret 2010 fra kr 9 988 809 932 til kr. 16 888 

809,932. Realisert skattepliktig gevinst utgjør derved 13,26% av totalgevinsten kr. 2 214 

333,296 istedenfor 1 324 516,197 basert på GFS fastsettelse.  
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Skatteforvaltningsloven § 12-1 første ledd gir hjemmel for slik endring dersom 

skattefastsettingen er uriktig. Hovedspørsmålet i saken er om GFS verdsettelse av den 

virksomheten som ble overdratt fra Forsikringsselskapet GF BA til allmennaksjeselskapet 

GF ASA 28. juni 2010 (overføringstidspunktet) var uriktig. Dersom retten kommer til at 

verdsettelsen var uriktig må retten også vurdere selve skjønnsfastsettelsen. Det er 

imidlertid nær sammenheng mellom de to spørsmålene.  

 

GFS verdsatte GF BA på overføringstidspunktet til kr 27,6 mrd., mens skatteklagenemda 

kom til at riktig verdi var 34,5 mrd.  

 

Partene er enige om at de balanseførte eiendelene og forpliktelsene (fysiske aktiva) hadde 

en verdi på kr. 24,5 mrd. på overføringstidspunktet. Spørsmålet er dermed hva som var 

utgangsverdien på de ikke-balanseførte eiendeler og forpliktelser (immaterielle aktiva). De 

immaterielle aktiva består i det alt vesentlige av goodwill (og et mindre beløp for 

varemerke).  

 

Utgangspunktet for gevinstbeskatningen var fastsatt i Finansdepartementets 

skattelempevedtak datert 28. september 2010. I henhold til vedtakets vilkår 1 skulle den 

skattepliktige gevinsten som ble realisert ved overføringen av virksomheten i GF BA til det 

nystiftede allmennaksjeselskapet GF ASA beregnes og rapporteres til skattekontoret. 

Videre fremgår at med skattepliktig gevinst menes i dette vedtaket inntekt som er 

skattepliktig etter skattelovens ordinære regler, jf. skatteloven (Sktl.) § 5-1, jf. § 5-30, og 

den del av inntekt (dvs. 3 pst.) som skal anses som skattepliktig inntekt etter sktl. § 2-38 

sjette ledd. I henhold til vilkår nr. 4 skulle det skje en forholdsmessig beskatning av 

gevinsten dersom stiftelsen solgte aksjer som stammet fra den «eierløse» kapitalen på 75%. 

Slikt salg skjedde i forbindelse med børsnoteringen av allmennaksjeselskapet 10. desember 

2010.  

 

Skattemessig ble omdanningen av GF BA til GF ASA ansett som en realisasjon, jf. sktl. §§ 

5-1 og 5-30. Det er gevinst ved denne realisasjonen som er å anse som den skattepliktige 

inntekten, jf. sktl. § 5-1 nr. 2. Videre fremgår av bestemmelsen i sktl. § 5-30 at særregler i 

kapittel 9 som gjelder realisasjon av formuesobjekt får anvendelse. I henhold til sktl. § 9-2 

første ledd bokstav h omfatter realisasjon overføring av eiendomsrett mot vederlag, 

herunder blant annet innløsning av aksjer, jf. sktl. § 9-2 første ledd bokstav h.  

 

Det er dermed vederlaget som utgjør utgangsverdien i gevinstberegningen. Vederlaget 

bestod av aksjer som tilfalt GFS ved overføringen. Partene er enige om at vederlaget er 

aksjer, men er uenig om hvordan aksjene skal verdsettes.  

 

Det fremkommer ikke uttrykkelig av skattelempevedtaket hvilken 

standard/verdsettelsesnorm som skal benyttes ved den skjønnsmessige fastsettelsen av 

utgangsverdien i gevinstberegningen. Vedtaket henviser som nevnt imidlertid til 
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skattelovens ordinære regler, og det følger av sktl. § 5-3 at vederlaget skal verdsettes til 

omsetningsverdi.  

 

Lovteksten gir ingen føringer på hva som er å anse som omsetningsverdi i et tilfelle som 

dette. Det er heller ingen føringer i lempingsvedtaket. Avgjørende blir derved alminnelig 

språkbruk.  

 

Retten legger til grunn at en naturlig forståelse av begrepet omsetningsverdi i dette tilfellet 

er den prisen det er sannsynlig at Stiftelsen ville kunne oppnådd i markedet for sine aksjer 

om Stiftelsen hadde videresolgt aksjene 28. juni. 2010.  

 

4.2. Nærmere om vilkårene i skatteforvaltningsloven § 12-1 

 

Utgangspunktet for rettens vurdering av skattemyndighetenes endringsadgang er 

skatteforvaltningsloven § 12-1 hvor det fremgår at skattemyndighetene kan endre enhver 

skattefastsetting når fastsettingen er uriktig.  

 

Når det gjelder vurderingen av hva som er å anse som uriktig viser retten blant annet til 

forarbeidene til skatteforvaltningsloven § 12-1: Prp. 38 L (2015-2016) s. 70 hvor det 

fremgår: 

 

For at det skal være adgang til å treffe vedtak om endring av fastsettingen etter lovforslaget § 

12-1, må skattemyndighetene dermed påvise at den skattepliktiges egen fastsetting er uriktig. 

Det er ikke tilstrekkelig for skattemyndighetene å sannsynliggjøre at et forsvarlig skjønn kan 

gi et annet resultat enn det den skattepliktige har kommet til.  Hvorvidt en fastsetting er 

uriktig eller ikke, beror på om skattereglene er anvendt riktig på det faktiske forholdet som 

fastsettingen skal bygge på. I vurderingen av om skattefastsettingen er "uriktig", skal de 

alminnelige sivilrettslige bevisreglene legges til grunn. (rettens understreking) 

 

Retten legger til grunn at en verdsettelse som er forsvarlig ikke kan anses som uriktig, og 

kan derved heller ikke settes til side av skattemyndighetene, dette selv om flere 

verdsettelser kan komme til ulikt resultat.  

 

Det er skattemyndighetene som har bevisbyrden for at skattyters verdsettelse er uriktig. 

Beviskravet er sannsynlighetsovervekt.   

 

Domstolen har full prøvingsrett både hva gjelder bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. 

Dette gjelder også i tilfeller hvor bevisbedømmelsen eller rettsanvendelsen inneholder 

skjønnsmessige elementer – som for eksempel ved verdsettelser, jf. blant annet HR-2009-

284 A SEB Enskilda premiss 112, og Rt. 2012 s. 1025 avsnitt 45. Retten kan således prøve 

hjemmelsspørsmålet fullt ut – hvorvidt Gjensidigestiftelsens verdsettelse var «uriktig» / 

uforsvarlig og skattemyndighetens verdsettelsesskjønn. Når det gjelder domstolenes 

prøvelse av skattemyndighetenes verdsettelsesskjønn skal det vises tilbakeholdenhet hvis 
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«det skjønn som ligningsmyndighetene har utøvet, er godt overveid og begrunnet,» jf. Rt-

2009-105 SEB Enskilda avsnitt 112.  

 

4.3. Var Gjensidiges verdsettelse av GF BA på overføringstidspunktet uriktig / 

uforsvarlig?  

 

4.3.1. Verdsettelsestyper  

 

Skatteklagenemda skisserte i sitt vedtak (vedtaket s. 38 flg.) tre alternative 

verdsettelsestyper herunder, verdsetting av aksjer enten gjennom minoritetsaksjeverdi eller 

majoritetsaksjeverdi (prising verdsetting av aksjer) eller stand-alone verdien til et selskap 

(prising /verdsettelse av virksomhetsverdien).  

 

GFS verdsatte aksjene i virksomheten til kr. 27,6 mrd. den 28. juni 2010. GFS fastsatte 

aksjeverdien 28.6 skjønnsmessig med utgangspunkt i realisert aksjekurs (realisert 

omsetningsverdi, markedspris) ved børsintroduksjon 10. desember 2010. Verdien av 

immaterielle eiendeler ble beregnet som en differanse mellom verdien ved 

børsintroduksjonen på kr. 29,5 mrd. og virkelige verdier av netto bokførte eiendeler pr. 30. 

november 2010 på kr. 26,5 mrd., dvs. kr. 3,1 mrd. og så ble denne merverdien 

representerende immaterielle eiendeler tillagt virkelige verdier av netto bokførte eiendeler 

pr. 28. juni 2010 på kr. 24,5 mrd., slik at verdien av aksjene ble kr. 27,6 mrd. 

 

Skatteklagenemda la til grunn at riktig vurderingstema for verdsettelse var stand-alone 

verdien til selskapet. Sekretariatet mener det er en grunnleggende forskjell å verdsette 

aksjer og stand-alone virksomhet. Nemda verdsatte virksomheten til 34,5 mrd.  

 

Retten bemerker at stand-alone verdi er et begrep som gjerne brukes i forbindelse med 

oppkjøp av eller fusjon mellom selskaper. Begrepet reflekterer verdien av et selskap i den 

tilstand det er (inkludert eiendeler, personell, finansieringsstruktur, forretningsavtaler, etc.) 

på oppkjøpstidspunktet. Det kan prinsipielt tenkes at en mulig oppkjøper vil betale mer for 

et selskap enn stand-alone verdien pga. mulige synergieffekter. Stand-alone verdien 

reflekterer derfor verdien av selskapet for en mulig kjøper, som ikke har spesielle synergi-

effekter med selskapet.  

 

Verdsettelsene både til investeringsbankene og Sikveland og Kjøde er anslag på stand-

alone verdien. Stand-alone verdien per 28.6.10 er det samme som verdien av 100% av 

aksjene per 28.6.10.  

 

Etter rettens oppfatning er generelt verdsettelser basert på markedspris å foretrekke. Det 

kan i enkelte sammenhenger være behov for å korrigere observert markedspris for å ta 

hensyn til spesielle forhold. Dersom det er aktuelt å justere aksjekurs gjøres dette enten 

med rabatter (f.eks. likviditetsrabatt) som reduserer reell aksjeverdi i forhold til observert 
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aksjekurs eller premier (IPO-premie, kontrollpremie, minioritetspremie) som øker reell 

aksjeverdi i forhold til observert aksjekurs. Flere ulike rabatter og premier diskuteres i 

faglitteraturen og terminologien som benyttes er til tider upresis og forvirrende. 

 

I denne saken må det vurderes i hvilken grad aksjekursen 10. desember 2010 kan benyttes 

for å verdsette de ikke omsatte aksjene (60%). En annen kompliserende faktor er at 

verdsettingen skal foretas per 28. juni 2010 ut fra den informasjon som forelå på dette 

tidspunktet. Da var ikke aksjen børsnotert. Metodisk er således GFS verdsetting enkel og 

unøyaktig. Retten skal imidlertid vurdere hvorvidt resultatet av vurderingen ble en 

uriktig/uforsvarlig verdi, og ikke metoden som sådan. Det blir da avgjørende å finne frem 

til hva man visste og hvilke vurderinger som ble gjort i samtid med den situasjonen det da 

var i markedet. De beste samtidsvurderingene som forelå var investeringsbankenes 

vurderinger særlig vurderingen av 14. juli 2010 fra Goldman Sachs. Statens sakkyndige, 

Sikveland og Kjøde har søkt å beregne verdien ut fra en diskontering av kontantstrømmer 

estimert på bakgrunn av foreliggende kunnskap pr verdsettelsestidspunktet. Vurderingen er 

gjort i 2017.  

 

Retten er enig i at den prinsipielt beste metode er å fastsette verdien ved å diskontere 

fremtidige forventede kontantstrømmer med et avkastningskrav som reflekterer markedets 

avkastningskrav. Retten vil imidlertid bemerke at denne type vurdering er svært følsom for 

valget av forutsetninger, både mht. elementer i kontantstrømmen og ikke minst 

fastsettelsen av avkastningskravet. Metoden må derfor etter rettens oppfatning suppleres 

med øvrige metoder, her hovedsakelig multippel-vurderinger som P/E-metoden og 

Pris/Bok, som i stor utstrekning er benyttet av investeringsbankene. 

 

Retten vil redegjøre nærmere for investeringsbankenes og Sikveland og Kjødes 

verdsettelser nedenfor og betydningen av disse for vurderingen av om Gjensidiges 

verdsettelse var uriktig / uforsvarlig. 

 

4.3.2. Investeringsbankenes vurderinger 

 

I punkt 1.3 har retten vist til verdiestimater av GF BA foretatt fra februar 2010 til juli 2010 

av 8 verdensledende investeringsbanker.  

 

Verdivurderingene beregnet verdien av 100% av GFBA ved hjelp av anerkjente metoder, 

både ved å anvende observerte multipler i markedet for sammenlignbare selskaper, nemlig 

P/E (price/earnings), (forholdet mellom markedsverdi pr aksje og resultat pr. aksje) og 

pris/bok (forholdet mellom markedsverdi verdi av egenkapitalen og bokført verdi av 

egenkapitalen) og diskontere forventet utbytte og kontantstrømmer med avkastningskrav 

observert i markedet. Som det går frem av foranstående oversikt over verdiintervaller, lå de 

fleste av verdiestimatene over den verdi som ble anvendt ved omdannelsen av GF BA til 

GF ASA, med et gjennomsnitt på ca. kr. 31 mrd. 
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Som forklart av vitne Pedersen vil gjerne investeringsbankene selge seg inn hos 

oppdragsgiver i forbindelse med tilbud om bistand ved å estimere optimistiske 

verdiintervall. På den annen side vil den investeringsbanken som har fått oppdraget å 

gjennomføre en børsnotering ha en tendens til ikke å spenne prisforventningene for høyt, 

ved å indikere mer forsiktige verdier. Pedersen i Arctic Securities ble således engasjert av 

GS tidlig i 2010 som transaksjonsuavhengig rådgiver for på GS` vegne å kvalitetssikre 

prosessen og løpende overvåke at børsintroduksjonsprosessen skulle få et best mulig utfall 

for GFS. 

 

Markedet var svakt sommeren 2010, og GS besluttet å vente med børsintroduksjon til ut på 

høsten. Formålet med utsettelsen var i følge Pedersen å gi best mulig pris for aksjene, å 

treffe markedet på et gunstig tidspunkt ift. verdsettelse / volum / ettermarkedet. Det ble 

gjort et betydelig analysearbeid i forkant av børsnoteringen.  

 

Den mest tidsnære av investeringsbankenes verdivurderinger var Goldman Sachs 

verdivurdering av 14. juli 2010 som konkluderte med en verdi på ca. kr. 25 mrd. 

Vurderingen var basert på markedsdata fra 28. juni 2010 og 9. juli 2010. Goldman Sachs 

estimerte verdien til ca. kr. 25 mrd., basert på forannevnte markedsbaserte metoder. Etter 

diskusjon med Arctic og GFS, justerte Goldman Sachs prisen 16. juli 2010, til et intervall 

på kr. 24-34 mrd. Investeringsbanken hadde arbeidet med GS siden 2007 med sikte på å 

gjennomføre en børsintroduksjon, og ble også valgt av GS, til å gjennomføre denne.  

 

Verdsettelsen til Goldman Sachs var imidlertid ikke testet i markedet. Dette skjedde først 

ved børsintroduksjonen 10. desember 2010, der verdien ble satt til kr. 29,5 mrd., eller kr. 

59 pr aksje. Det ble forsøkt med en kurs på kr. 60, pr aksje, men det resulterte ikke i 

tegning av aksjer. Kursen på kr. 59 pr aksje holdt seg på børsen i ca. 2 måneder etter 

børsintroduksjon.  

 

Etter rettens syn indikerer ovenstående vurderinger foretatt i tilnærmet samtid at kr. 27,6 

mrd. ikke er en uriktig verdi. Dette styrkes ytterligere av at børsindeksen økte betydelig 

utover høsten 2010, fra 344,89 pr. 28. juni 2010 til 417,60 pr. 10. desember 2010, eller 

med ca. 21%. 

 

4.3.3. Betydningen av arbeid gjennom børsintroduksjonsprosessen 

 

Arctic hadde en viktig funksjon gjennom det arbeidet som ble gjort i forbindelse med 

forberedelse til børsintroduksjonen.  

 

Vitnet Pedersen forklarte at deres mandat bla. var å kvalitetssikre investorpresentasjoner 

fra tilrettelegger herunder kontrollere verdisyn og endelig prising i transaksjonen. Det var 

også sentralt å vurdere hvilket tidspunkt som ville være det beste for børsnoteringen slik at 
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man oppnådde best mulig pris for aksjene. Arctic fungerte også som diskusjonspartner og 

gav løpende aktive innspill på ulike spørsmål som dukket opp i prosessen. Det var sentralt 

å finne riktig timing slik at man kunne selge på markedsoptimisme og forventninger om 

positive resultater fremover. Særlig var det viktig å passe på at tilrettelegger ikke 

forventningsstyrte prisen nedover i forhold til optimistiske verdier som de hadde solgt seg 

inn på. Løpende sjekking av markedet og investorenes forventninger stod sentralt i arbeidet 

og det ble satt strenge krav til prisintervaller og pris. Denne endte til slutt på kr. 59 pr. 

aksje, som var en krone over tilretteleggernes endelige kurs på kr. 58 pr aksje. Disse hadde 

tidligere ligget i en foreslått laveste indikative kurs på kr. 52 pr. aksje og i et prisintervall 

fra kr. 56-60 pr aksje. Retten vurderer det således slik at kr. 59 pr. aksje klart var den 

høyest mulige kurs pr. 10. desember 2010, og at bearbeidingen av markedet høsten 2010 

var en vesentlig årsak til at prisen ble så høy, og overveiende sannsynlig klart høyere enn 

det som var mulig å oppnå 28. juni 2010. 

 

4.3.4. Særlig om statens sakkyndige, Sikveland og Kjødes verdivurdering  

 

4.3.4.1. Innledning 

 

Statens sakkyndige, Sikveland og Kjøde har beregnet verdien av GF BA ut fra en 

diskontering av kontantstrømmer estimert på bakgrunn av foreliggende kunnskap på 

verdsettelsestidspunktet. Vurderingen er gjort i 2017.  

 

Retten er som nevnt enig i at den prinsipielt beste metode er å fastsette verdien ved å 

diskontere fremtidige forventede kontantstrømmer med et avkastningskrav som reflekterer 

markedets avkastningskrav. Denne metoden kan implementeres på ulike måter under 

forskjellige sett av forutsetninger. Det er likevel etter rettens oppfatning utfordrende både å 

beregne forventet kontantstrøm og å fastsette avkastningskrav, spesielt knyttet til 

kontantstrømmer på tidspunkt langt inn i framtiden. Resultatene fra en diskontert fremtidig 

kontantstrøm analyse er følsomme for valg av parameter-verdier. 

 

4.3.4.2. Sensitivitet knyttet til parameter-verdier  

 

Rapporten til Sikveland og Kjøde underbygger at en diskontert fremtidig kontantstrøm 

analyse er følsom for valg av parmeterverdier. Retten viser til sensitivitetsanalysene som er 

inntatt i Sikveland og Kjødes rapport på side 66 og 67, og som illustrerer hvordan den 

estimerte egenkapitalverdi (37,3 + 2,3 = 39,6), der 2,3 representerer verdien til 

datterselskaper, varierer fra negativ 76% til positiv 200% ved endringer i input-parametere. 

Verdien av egenkapital til Gjensidige varierer derfor fra (111,7+2,3 =) 114 til (9 + 2,3 =) 

11,3 i denne sensitivitetsanalysen. Riktignok sier slike sensitivitetsanalyser ingenting om 

hvor sannsynlig slike endringer er, eller hva som er et fornuftig nivå av disse parameterne, 

men den illustrerer tydelig at den rapporterte verdi er følsom selv for små endringer av 

disse. To eksempler: Ved bruk av et avkastningskrav på 9% istedenfor 7% blir verdien 
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25,8 + 2,3 = 28,1. Ved bruk av vekst-parameter på 2% istedenfor 2,5% blir verdien 

34,2+2,3= 36,5. Valg av input-parameterne i denne typen analyser krever derfor bruk av 

økonomisk skjønn og innsikt. 

 

Som en kvalitetssikring suppleres gjerne verdien man får ved å diskontere forventede 

fremtidige kontantstrømmer med andre verdsettelsesmetoder, hovedsakelig multippel 

vurderinger som P/E metoden eller Pris/Bok metoden. Dette ble i stor utstrekning gjort av 

investeringsbankene. 

 

4.3.4.3. Avkastningskrav 

 

Retten mener at Sikveland og Kjøde benyttet feil avkastningskrav grunnet bruk av feil 

Beta. Ved bruk av riktig Beta som gir et avkastningskrav på nivå med det 

investeringsbankene legger til grunn, og Sikveland og Kjødes øvrige vurdering, blir den 

anvendte verdien på kr. 27,6 mrd. forsvarlig.  

 

En nåverdi beregnet som diskontert forventede fremtidig kontantstrøm, diskonteres ved 

hjelp av et avkastningskrav som skal reflektere risikoen ved kontantstrømmen. 

Dersom man ikke kjenner avkastningskravet, kan det beregnes teoretisk ved hjelp av en 

modell. Flere alternative modeller er tilgjengelige. Den vanligste modellen er imidlertid 

kapitalverdimodellen (CAPM). Sikveland og Kjøde hevder at det korrekte 

avkastningskravet finnes ved hjelp av CAPM. Betaberegningen er basert på 

skjønnsmessige vurderinger både av hvilke selskaper/indekser som skal benyttes og 

hvilken tidsperiode beta-estimatene er basert på.  

 

Det overordnete målet ved Sikveland og Kjødes betaberegning var å bestemme 

avkastningskravet for Gjensidige per 28. juni 2010. Sikveland og Kjøde estimerte beta til 

GF BA som et gjennomsnitt av betaene til to andre sammenliknbare nordiske selskaper, 

SAMPO og TopDanmark, med data fra juli 2002- juni 2007. Data fra perioden fra juli 

2007 til juni 2010 var utelatt pga. finanskrisen. Selv om det er en akseptert økonometrisk 

framgangsmåte å ekskludere data fra ekstraordinære tidsperioder, kan det etter rettens 

oppfatning diskuteres i hvilken grad kriser i finansmarkedet er ekstraordinære. 

Tidsseriedata som inkluderer kriser, som finanskrisen eller den pågående Covid 19 

pandemien, inkluderes i andre økonometriske analyser. Det er generelt verken riktig eller 

galt å ekskludere data fra finanskrisen, men beslutningen om dette er en skjønnsmessig 

vurdering av analytikerne. Vitnet Tor Harald Johansen (Johansen) påpekte at ved å 

ekskludere data fra juli 2007, inneholdt analysen likevel data fra tidsperioden der krisen 

bygde seg opp.  

 

Av rapporten til Sikveland og Kjøde på side 49 flg. fremgår at avkastningskravet for GF 

BA 28. juni 2010 var 7% beregnet med grunnlag i en beta på 0,65. 

 



 - 23 - 20-096815TVI-TOSL/03 

Retten bemerker at et alternativ til å estimere beta fra markedsdata, kunne vært å benytte 

Damodarans estimat for beta for skadeforsikring i Europa i 2010. Dette estimatet var på 

0,95, publisert i boken Dark Side of Valuation, 2010, 2nd edition. En fordel ved å bruke 

dette estimatet er at det er basert på en større populasjon enn kun to selskaper. En annen 

fordel er at det spesifikt er beregnet for året 2010. En ulempe er at det representerer et 

større marked enn kun det nordiske, og at selskapene som inngår i beregningene dermed 

kan være mindre sammenliknbare. 

 

I følge Sikveland og Kjødes forklaringer i retten lå de involverte investeringsbankenes 

avkastningskrav i intervallet 10-12%. Tilsvarende fremgår også av deres rapport datert 15. 

oktober 2017 på s. 71. GFS hevder at disse avkastningskravene var i intervallet 8-12%. 

Retten viser i den forbindelse til vitnet Johansens forklaring i retten, og rapporten fra 

KPMG datert 13. august 2019 s. 27 som kommenterer rapporten til Sikveland og Kjøde. 

Videre viste Johansen til at avkastningskrav basert på analytikerrapporter for noterte 

forsikringsselskaper i 2010 lå mellom 8,5% og 10,5%, noe som også fremgår av KPMGs 

addendum «omdanningen av Gjensidige Bistand med verdivurderingskompetanse» datert 

19. november 2020 s. 9 og 10.  

 

Retten mener at en vanskelig kan påvise at avkastningskrav som profesjonelle 

markedsaktører benyttet i 2010 ved faktiske markedstransaksjoner er feil. Det kan påstås at 

kravet er feil i forhold til en bestemt modell, men selv da kan avvik skyldes forhold som 

modellen ikke fanger opp eller utfordringer ved å implementere modellen. 

Av rapporten til Sikveland og Kjøde s. 51 fremgår at ved å benytte et annet skjønn (tre, 

ikke to, mest sammenliknbare selskaper, inklusiv data fra finanskrise) ble beta estimert til å 

være 0.9. Det tilhørende avkastningskravet blir da 8,3% (ved bruk av Sikveland og Kjødes 

anslag for risikofri rente og markedets risikopremie). Et avkastningskrav på 8,3% er 

innenfor intervallet GFS hevder at investeringsbankene benyttet og i samme 

størrelsesorden som avkastningskrav basert på analytikerrapporter fra 2010.  

 

Damodaran rapporterer beta på 0,95 for skadeforsikring i Europa i 2010. Under samme 

forutsetninger som i avsnittet over blir det tilhørende avkastningskravet 8,6%. Et 

avkastningskrav på 8,6% er innenfor intervallene både investeringsbankene (ifølge GFS 

påstand) og analytikerrapporter fra 2010 benyttet. Samme teoretiske modell CAPM gir 

avkastningskrav i den størrelsesorden som ble benyttet av markedsaktører i 2010 ved bruk 

av to andre, men etter rettens mening ikke nødvendigvis dårligere, skjønn. Retten finner 

dermed ikke overbevisende argumenter for bruk av et avkastningskrav på 7% i 2010 for 

GF BA. Et avkastningskrav på 8,3%-8,6% er derfor ikke uriktig eller uforsvarlig og 

medfører verdier på under kr. 27,6 mrd. 

 

4.3.5. Bruk av etterfølgende børskurs som utgangspunkt for verdivurderingen  

 

4.3.5.1. Salg av 100 % av aksjene kunne gitt høyere pris enn salg av 38%? 
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Når det gjelder bruk av etterfølgende børskurs må det vurderes hvorvidt verdien pr aksje i 

et spredningssalg av ca. 40% er en representativ verdi pr aksje ved salg av 100% av 

aksjene.  

 

Staten har anført at salg av 100% av aksjene ville gitt en høyere pris enn salg av 38% av 

aksjene. Staten argumenterer med at det verken er gitt minioritetsrabatt, eller 

kontrollpremie. Aksjekursen 10. desember 2010 uten noen form for korrigering blir derfor 

misvisende.  

 

Siden kun 40% av aksjene kan omsettes fritt, kan man argumentere for at den observerte 

aksjekursen kun gjelder for minioritetsaksjene. 

 

Prinsipielt kan det tenkes at verdien av aksjene til en aksjonær som har majoriteten av 

aksjene i et selskap og dermed har kontroll over selskapet, er mer verdt per aksje enn en 

aksje eid av en minioritetsaksjonær. Differansen mellom aksjeverdien av en 

majoritetsaksje og en minoritetsaksje kalles for en minioritetsrabatt eller kontrollpremie. 

 

I denne saken var det en flerårig prosess forut for børsintroduksjon som involverte eksterne 

profesjonelle finansaktører for å forbedre transparens og informasjonsflyt. 

Goldman Sachs hadde fulgt selskapet tett og samarbeidet med toppledelsen siden 2007. 

Eksterne analytikere som var involvert var Bill Morgan (Goldman Sachs), Pedersen 

(Arctic) og Vegard Tokerud (Pareto). Vitnet Tor Magne Lønnum (Lønnum) forklarte også 

hvordan GS på mange måter oppførte seg som et aksjeselskap, bl.a. ved å utgi 

kvartalsrapporter, før selskapet var børsnotert. Videre eksisterer vedtektsfestede salgs- og 

utbyttebegrensninger på majoritetsaksjene. Dette vil si at aksjene skal eies av GFS og ikke 

kan selges. Videre at utbyttet til disse aksjene tilfaller forsikringskundene til Gjensidige, 

ikke til eierne av aksjene som det vanligvis gjør. Endring av vedtektene må godkjennes av 

Finanstilsynet, jf. finansieringsvirksomhetsloven § 2d-2 annet ledd. Det er derfor ingen 

reell mulighet for en majoritetsaksjonær å skaffe seg egen vinning på bekostning av 

minioritetsaksjonærene. 

 

Retten mener derfor at det ikke er sannsynlig at en positiv kontrollpremie 

(minioritetspremie) var til stede, og at observert aksjekurs dermed representerer 

aksjeverdien både til minoritets- og majoritetsaksjene. Med de nevnte salgs- og 

utbyttebegrensningene kan det tvert om argumenteres for at de 60% av aksjene muligens 

har en lavere verdi pr. aksje enn de omsettelige 40% av aksjene.  

 

Vitnet Johansen fra KPMG viste også til at man får bedre pris pr. aksje ved børsnotering 

enn ved kjøp av hele selskapet. Dessuten er som nevnt kontrollpremie en betaling for 

synergier som ikke er relevant ved omdannelse og notering. 
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4.3.5.2. IPO-rabatt 

 

Videre er det et spørsmål om børskursen per 10. desember 2010 gir uttrykk for en for lav 

verdi, fordi det også må iberegnes en IPO rabatt.  

 

IPO-rabatt er et empirisk fenomen beskrevet ved en prisstigning (som ikke kan forklares 

ved hjelp av mer fundamentale forhold) noen dager etter en børsintroduksjon. Dette betyr 

at investorer som deltar ved introduksjonen får kjøpe aksjen til en lavere kurs enn om man 

kjøper aksjen noen dager etterpå. Prisstigningen kalles en IPO-rabatt og tolkes som den 

rabatten investorer som deltar på børsintroduksjonen får relativt til en investor som kjøper 

aksjen noen dager etter introduksjonen. 

 

Pedersen forklarte at ved introduksjon av Gjensidige aksjen 10. desember 2010 hadde 

tilrettelegger mulighet til å foreta stabiliseringstiltak i inntil en måned etter introduksjonen 

med den hensikt å holde prisen stabil. Her var tilrettelegger tildelt overtildelingsopsjon på 

inntil 15% av aksjene. Stabiliseringstiltak omfatter markedsoperasjoner. Tilrettelegger 

lånte for eksempel 15% av aksjene fra en storaksjonær (selgeren). Gikk kursen opp, kunne 

de selge aksjer i markedet, og kursen ble da holdt nede. Dersom kursen gikk ned, kunne de 

kjøpe aksjer, og kursen ble da holdt oppe. Kursen til Gjensidige aksjen var stabil i hvert 

fall ut januar 2011, dvs. i minst tre uker etter at muligheten til å foreta stabiliseringstiltak 

opphørte. Retten viser her til vitnet Johansens forklaring i retten, og KPMGs rapport datert 

13. august 2019 s. 7.  

 

Det kan på ovennevnte bakgrunn ikke sannsynliggjøres en IPO-rabatt ved introduksjonen 

av Gjensidige aksjen. Aksjekursen 10. desember 2010 gir dermed ikke uttrykk for en for 

lav verdi på grunn av manglende IPO-rabatt.  

 

4.3.5.3. Likviditetsrabatt 

 

Retten mener videre at det kan argumenteres for at aksjekursen på overføringstidspunktet 

var lavere enn børskurs sett hen til at børskursen ikke reflekterer en likviditetsrabatt.  

En hypotetisk situasjonen er at en har to helt identiske aksjeselskap. Det ene selskapet er 

notert på børs, og det andre selskapet er ikke notert på børs (men det er organisert som et 

aksjeselskap). En investor vil foretrekke å eie aksjer i det børsnoterte selskapet, framfor det 

ikke børsnoterte selskapet, fordi det vil være enklere og mindre kostbart for investoren å 

selge aksjer i et selskap som er børsnotert enn i et selskap som ikke er det. Aksjene i det 

børsnoterte selskapet vil derfor være mer verdt enn aksjene i det ikke noterte selskapet. 

Differansen kalles (total) likviditetsrabatt. Aksjekursen for det noterte selskapet fratrukket 

det beløp investoren vil ha for å kjøpe én aksje i det ikke noterte selskapet blir 

likviditetsrabatt per aksje. 
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Siden Gjensidige ikke var notert 28. juni 2010, mener retten at aksjebeholdningen var 

mindre verdt enn om det hadde vært børsnotert og at man dermed ikke kan utelukke at det 

eksisterte en likviditetsrabatt knyttet til Gjensidige aksjene. Samtidig var formålet under 

hele denne prosessen at Gjensidige aksjene skulle børsnoteres og dette var, som nevnt 

andre steder, kommunisert til markedet på en profesjonell og troverdig måte. Dette kan 

være et argument for at likviditetsrabatten ikke nødvendigvis var så stor. 

 

4.3.5.4. Oppsummert etterfølgende børskurs som utgangspunkt 

 

Retten har lagt til grunn at det ikke er sannsynlig at en positiv kontrollpremie 

(minioritetsrabatt) var tilstede ved salg av 38,69 % av aksjene 10. desember 2010. 

Aksjekursen skal heller ikke korrigeres for en IPO-rabatt. Dersom kursen skal korrigeres er 

det imidlertid for en likvidtetsrabatt som medfører at aksjekursen er for lav.  

 

Det må også legges til grunn at det arbeidet som ble gjort i bearbeiding av markedet høsten 

2010 før børsintroduksjonen var verdiskapende i forhold til situasjonen på 

omdannelsestidspunktet. Når en også hensyntar at aksjeindeksen steg ca. 21% i perioden, 

er bruk av nevnte børskurs et konservativt (lavt) anslag av verdien pr 28. juni 2010.  

 

Ovenstående indikerer at markedsverdien av aksjene i GF ASA pr. 28. juni 2010 neppe var 

høyere enn kr. 27,6 mrd. – tvert imot kan det heller argumenteres for at verdien var lavere.  

Nærmere om Hege Markussens vurdering av immaterielle eiendeler 

 

Partene er enige om verdien av de identifiserte aktiva og at det er verdsettelsen av de 

immaterielle rettighetene saken gjelder. Som det fremgår ovenfor har partene fastsatt 

verdien av de immaterielle rettighetene som en restverdiberegning.  

 

Retten vil knytte noen bemerkninger til Gjensidiges ved Hege Markussen (Markussen) 

vurdering av immaterielle verdier for skattelempeformål som GF BA ble innvilget ved 

omdannelsen fra BA til ASA. Markussen brukte vanlige bedriftsøkonomiske metoder for å 

beregne verdien av de enkelte immaterielle eiendeler basert på kapitalisering av estimert 

royalty, kostnader for opparbeidelse av merkenavn og diskontering av meravkastningen av 

eksisterende kunder. Dette medførte en verdi av ikke balanseførte eiendeler på kr. 10,3 

mrd. Imidlertid viser markedsverdien pr. 10. desember 2010 av 100% av aksjene en verdi 

på kr. 29,5 mrd. Hensyntatt markedsverdien av de balanseførte verdiene på kr. 26,4 mrd., 

reflekterer markedsverdien ikke immaterielle verdier på mer enn totalt kr. 3,1 mrd.  

 

Markussen benytter sine estimater på varemerke, kunderelasjoner/goodwill og IKT, som 

summerer seg til kr. 10,3 mrd., kun til å finne hvilken andel av de immaterielle verdiene de 

nevnte kategoriene utgjør. For å finne markedsverdi av de ulike kategoriene multipliseres 

denne andelen med total markedsbasert immateriell verdi på kr. 3,1 mrd. Markussen 

konkluderer ikke, etter rettens syn, med at den totale immaterielle verdi er kr. 10,6 mrd. 
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Retten kan derfor ikke legge til grunn en separat verdi av immaterielle eiendeler, og øke 

verdien av de balanseførte verdiene med estimerte immaterielle eiendeler på kr. 10,3 mrd.  

 

4.3.6. Konklusjon og oppsummering 

 

Retten har på bakgrunn av en samlet vurdering av de ovennevnte forhold kommet til at 

Gjensidigestiftelsens verdsettelse av utgangsverdien på innmaten i GF BA på 

overføringstidspunktet 28. juni 2010 var forsvarlig og derved ikke «uriktig». 

Skattemyndighetene hadde derfor ikke rettslig grunnlag for å endre skattefastsettingen for 

inntektsåret 2010, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1. Retten viser særlig til:  

 

Vederlaget – aksjene – skal verdsettes til omsetningsverdi, jf. sktl. § 5-3. Generelt er 

verdsettelser basert på markedsverdi å foretrekke. Det kan i enkelte sammenhenger være 

behov for å korrigere observert markedspris for å ta hensyn til spesielle forhold for å finne 

frem til riktig verdi. Når det gjelder bruk av børskursen for GFS 10. desember 2010 har 

retten kommet til at det ikke er grunnlag for noen minioritetsrabatt eller IPO-rabatt. Hvis 

kursen skal justeres må det i så tilfelle være for en likvidtetsrabatt og kursen 28. juni 2010 

blir da lavere. Hensyntatt at aksjeindeksen steg ca. 21% i perioden er bruk av børskurs et 

konservativt (lavt) anslag av verdien pr. 28. juni 2010.  

 

Verdivurderingen fra Goldman Sachs av 14.07.2010 støtter i samtid at GFS verdianslag 

ikke var uforsvarlig. Retten viser i den forbindelse til at Goldman Sachs også hadde 

arbeidet med GS siden 2007 med sikte på børsintroduksjon. Det er ikke unaturlig at 

vurderinger foretatt av ledende investeringsbanker i februar 2010 estimerte verdien av GF 

BA noe høyere da de som vitnet Pedersen forklarte ønsket å selge seg inn hos 

oppdragsgiver i forbindelse med tilbud om bistand. I tillegg kan reduserte verdianslag fra 

februar til juni 2010 forklares av markedsuro våren 2010. 

 

Videre viser retten til at det ble foretatt et betydelig arbeid i forbindelse med forberedelse 

til børsintroduksjon hvor Arctic hadde en viktig funksjon. Retten legger til grunn at 

bearbeiding av markedet høsten 2010 var av vesentlig betydning for at prisen pr aksje ble 

så høy som 59 kr, og at prisen også av den grunn lå høyere enn det hadde vært mulig å 

oppnå 28. juni 2010.  

 

Retten vil også bemerke at verdsettelsesmetoden GFS brukte ble presentert for 

Sentralskattekontoret for storbedrifter før innleveringen av selvangivelsen våren 2011, og 

det var ingen innvendinger på dette tidspunkt.  

 

Når det gjelder verdivurderingen til Sikveland og Kjøde, konkluderte denne med en langt 

høyere verdi, ca. kr. 39,6 mrd., mens skatteklagenemda la en verdi på kr. 34,5 mrd. til 

grunn. Et kjernespørsmål knyttet til denne verdivurderingen er fastsettelse av 

avkastningskrav, idet verdien er svært sensitiv for endringer i avkastningskravet. Sikveland 
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og Kjøde legger til grunn et avkastningskrav til egenkapitalen på 7%. Dette kravet 

hensyntar kun den systematiske markedsrisiko gjennom valg av en Beta på 0,65. Sikveland 

og Kjøde har foretatt en sensitivitetsanalyse, men hensyntar ikke risikoen i de ulike 

parameterne som inngår i verdsettelsen i sitt estimat.  

 

Samtlige investeringsbanker har i samtid i sine estimater lagt seg betydelig over 7% 

avkastningskrav, varierende fra 8%-12,5%. Alle samtidskilder som Damodaran, 

Bloomberg og Capital IQ legger også til grunn en vesentlig høyere Beta enn Sikveland og 

Kjøde, ca. 0,95. Det synes som om et avkastningskrav på 8,5%-9% fremstår som et rimelig 

nivå basert på investeringsbankenes vurderinger. 

 

Retten vurderer på denne bakgrunn Sikveland og Kjødes vurderte avkastningskrav på 7% 

som vesentlig for lavt. Dersom man legger til grunn Sikveland og Kjødes 

kontantstrømestimat og et avkastningskrav på nivå med det markedsaktørene i samtid la til 

grunn, vil Sikveland og Kjødes verdivurdering være mer på nivå med den verdi som GFS 

la til grunn i skattemeldingen. 

 

På denne bakgrunn kan retten ikke legge til grunn at GFS` verdi på kr. 27,6 mrd. var 

uforsvarlig / uriktig, selv om ulike forutsetninger og metoder gir avvik fra denne verdien, 

jf. Prp.38 L (2015-2016) s. 70.  

 

Basert på ovennevnte forhold hadde skatteklagenemda ikke rettslig grunnlag til å endre 

Gjensidigestiftelsens skattefastsettelse for inntektsåret 2010, jf. skatteforvaltningsloven § 

12-1. Retten finner på denne bakgrunn at skattefastsettelsen for Gjensidigestiftelsen for 

inntektsåret 2010, fastsatt i Skatteklagenemdas vedtak datert 27. januar 2020, oppheves.  

Siden retten har kommet til at skatteklagenemda ikke hadde hjemmel til å endre GFS 

skattefastsettelse, er det heller ikke nødvendig å vurdere gyldigheten av selve 

skjønnsfastsettelsen. Retten kan her likevel bemerke at det er nær sammenheng mellom de 

to spørsmålene, og flere av vurderingstemaene gjør seg gjeldende for begge spørsmål.  

 

5. Sakskostnader 

 

Gjensidige har vunnet saken og har dermed krav på å få erstattet sine sakskostnader av 

staten, jf. tvisteloven § 20-2 første ledd. Etter rettens syn foreligger det ikke tungtveiende 

grunner som gjør det rimelig å lempe på statens erstatningsansvar, jf. bestemmelsens siste 

ledd.  

 

Advokat Galtung har på vegne av Gjensidige fremmet et sakskostnadskrav på kr 4 298 093 

inkl. mva., som omfatter honorar til prosessfullmektigen og den rettslige medhjelperen og 

inkluderer utgifter til sakkyndige KPMG på 1 146 869 inkl. mva. Advokat Vinje har på 

vegne av staten anført at kravet går utover det som kan kreves erstattet.  
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Etter tvisteloven § 20-5 første ledd er det den vinnende parts «nødvendige kostnader» som 

kan kreves erstattet. Bestemmelsen angir at det i nødvendighetsvurderingen skal legges 

vekt på «om det ut fra betydningen av saken har vært rimelig å pådra» kostnadene, altså en 

proporsjonalitetsvurdering.  

 

Staten har anført at tidsforbruket til saksøkte går utover det som er nødvendig. Saken 

kunne ifølge staten forsvarlig latt seg forberede og gjennomføre innenfor en lavere 

kostnadsramme. Advokat Galtung har på vegne av Gjensidige anført at tidsforbruket på 

advokatsiden har vært helt nødvendig for å forberede saken på en ordentlig måte. Det er en 

stor forskjell på saksøkte som må forberede saken selv, og staten som har et stort apparat 

som kan bistå under saksforberedelsen. Advokat Galtung viser videre til at det ikke er tatt 

med omkostninger knyttet til forberedelse av forvaltningssaken i kostnadsoppgaven. 

 

Gjensidiges advokater har brukt totalt 769,5 timer på saken, mens staten har brukt totalt 

315,5 timer.  

 

Retten har kommet til at det ut fra betydningen av saken for Gjensidige har vært nødvendig 

å pådra de kostnader som er krevd, og at staten må dekke Gjensidiges kostnader fullt ut. 

Det vises særlig til at saken angår store økonomiske verdier og er i tillegg omfattende og 

kompleks. Det må også etter rettens syn aksepteres at Gjensidige – som den saksøkende 

part – bruker mer tid til å forberede saken enn det staten gjør.  

 

Selv om kostnader til fagkyndige meddommere ikke er eksplisitt nevnt i 

kostnadsoppgaven, forstår retten Gjensidiges ’s påstand slik at det kreves full dekning for 

sakskostnadene. Kostnadene til de fagkyndige meddommerne skal derfor dekkes av staten 

som den tapende part, jf. ovenfor. Disse kostnadene vil bli fastsatt etter at dommen er 

avsagt og vil bli krevd dekket etter regning fra retten. 

 

Dommen er enstemmig. 

 

   Dommen er ikke avsagt innen tvistelovens frist på fire uker, jf. dens § 19-4 siste ledd. 

Dette på grunn av sakens kompleksitet, samt at domskrivingen har blitt avbrutt av 

gjennomføring av andre saker, og ferieavvikling.  
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DOMSSLUTNING 

 

1. Skattefastsettelsen for Gjensidigestiftelsen for inntektsåret 2010 som fastsatt i 

vedtak fattet av Skatteklagenemda 27. januar 2020 oppheves.   

 

2. Staten ved Skatteetaten, Divisjon Innsats, dømmes til å betale Gjensidigestiftelsen 

sakskostnader med 4 298 093- firemillionertohundreognittiåttetusenognittitre- 

kroner. Beløpet forfaller til betaling 2-to- uker etter at dommen er forkynt.  

 

3. Staten ved Skatteetaten, Divisjon Innsats, dekker utgiftene til de fagkyndige 

meddommerne etter regning fra retten.  

 

 

Undertegnede, tingrettsdommer Linn Eckhoff Dolva, bekrefter at de fagkyndige 

meddommerne, Gunnar Arthur Dahl og Svein Arne Persson, har godkjent dommens 

innhold, jf. midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av covid-19 § 8 

annet ledd.  

Retten hevet 

 

 

 

  Linn Eckhoff Dolva   

 

 

Gunnar Arthur Dahl   Svein Arne Persson 

 

 

Veiledning om anke i sivile saker vedlegges. 
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Veiledning om anke i sivile saker 

 
I sivile saker er det reglene i tvisteloven kapitler 29 og 30 som gjelder for anke. Reglene for anke over dommer, 

anke over kjennelser og anke over beslutninger er litt ulike. Nedenfor finner du mer informasjon og veiledning 

om reglene. 

 

Ankefrist og gebyr 

Fristen for å anke er én måned fra den dagen avgjørelsen ble gjort kjent for deg, hvis ikke retten har fastsatt en 

annen frist. Disse periodene tas ikke med når fristen beregnes (rettsferie):  

- fra og med siste lørdag før palmesøndag til og med annen påskedag 

- fra og med 1. juli til og med 15. august  

- fra og med 24. desember til og med 3. januar  

 

Den som anker, må betale behandlingsgebyr. Du kan få mer informasjon om gebyret fra den domstolen som har 

behandlet saken. 

 

Hva må ankeerklæringen inneholde?  
I ankeerklæringen må du nevne 

- hvilken avgjørelse du anker 

- hvilken domstol du anker til 

- navn og adresse på parter, stedfortredere og prosessfullmektiger 

- hva du mener er feil med den avgjørelsen som er tatt 

- den faktiske og rettslige begrunnelsen for at det foreligger feil 

- hvilke nye fakta, bevis eller rettslige begrunnelser du vil legge fram 

- om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den 

- det kravet ankesaken gjelder, og hvilket resultat du krever 

- grunnlaget for at retten kan behandle anken, dersom det har vært tvil om det  

- hvordan du mener at anken skal behandles videre 

 

Hvis du vil anke en tingrettsdom til lagmannsretten 

Dommer fra tingretten kan ankes til lagmannsretten. Du kan anke en dom hvis du mener det er  

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i dommen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 

Hvis du ønsker å anke, må du sende en skriftlig ankeerklæring til den tingretten som har behandlet saken. Hvis 

du fører saken selv uten advokat, kan du møte opp i tingretten og anke muntlig. Retten kan tillate at også 

prosessfullmektiger som ikke er advokater, anker muntlig. 

 

Det er vanligvis en muntlig forhandling i lagmannsretten som avgjør en anke over en dom. I ankebehandlingen 

skal lagmannsretten konsentrere seg om de delene av tingrettens avgjørelse som er omtvistet, og som det er 

knyttet tvil til. 

 

Lagmannsretten kan nekte å behandle en anke hvis den kommer til at det er klart at dommen fra tingretten ikke 

vil bli endret. I tillegg kan retten nekte å behandle noen krav eller ankegrunner, selv om resten av anken blir 

behandlet. 

 

Retten til å anke er begrenset i saker som gjelder formuesverdi under 250 000 kroner 

Hvis anken gjelder en formuesverdi under 250 000 kroner, kreves det samtykke fra lagmannsretten for at anken 

skal kunne bli behandlet. 

 

Når lagmannsretten vurderer om den skal gi samtykke, legger den vekt på  

- sakens karakter 

- partenes behov for å få saken prøvd på nytt 

- om det ser ut til å være svakheter ved den avgjørelsen som er anket, eller ved behandlingen av saken 

 

Hvis du vil anke en tingretts kjennelse eller beslutning til lagmannsretten 

En kjennelse kan du som hovedregel anke på grunn av 

- feil i de faktiske forholdene som retten har beskrevet i kjennelsen 

- feil i rettsanvendelsen (at loven er tolket feil) 

- feil i saksbehandlingen 

 



 

 

 - 2 - 20-096815TVI-TOSL/03 

Kjennelser som gjelder saksbehandlingen, og som er tatt på bakgrunn av skjønn, kan bare ankes dersom du 

mener at skjønnsutøvelsen er uforsvarlig eller klart urimelig. 

 

En beslutning kan du bare anke hvis du mener 

- at retten ikke hadde rett til å ta denne typen avgjørelse på det lovgrunnlaget, eller  

- at avgjørelsen åpenbart er uforsvarlig eller urimelig 

 

Hvis tingretten har avsagt dom i saken, kan tingrettens avgjørelser om saksbehandlingen ikke ankes særskilt. Da 

kan dommen isteden ankes på grunnlag av feil i saksbehandlingen. 

 

Kjennelser og beslutninger anker du til den tingretten som har avsagt avgjørelsen. Anken avgjøres normalt ved 

kjennelse etter skriftlig behandling i lagmannsretten. 

 

Hvis du vil anke lagmannsrettens avgjørelse til Høyesterett 

Høyesterett er ankeinstans for lagmannsrettens avgjørelser. 

 

Anke til Høyesterett over dommer krever alltid samtykke fra Høyesteretts ankeutvalg. Samtykke gis bare når 

anken gjelder spørsmål som har betydning utover den aktuelle saken, eller det av andre grunner er særlig viktig å 

få saken behandlet av Høyesterett. Anke over dommer avgjøres normalt etter muntlig forhandling. 

 

Høyesteretts ankeutvalg kan nekte å ta anker over kjennelser og beslutninger til behandling. 

Hvis de blir tatt til behandling, er det som regel hvis spørsmålet har betydning utover den aktuelle saken, hvis 

andre hensyn taler for at anken bør prøves, eller hvis saken reiser omfattende bevisspørsmål. 

 

Når en anke over kjennelser og beslutninger i tingretten er avgjort ved kjennelse i lagmannsretten, kan 

avgjørelsen som hovedregel ikke ankes videre til Høyesterett. 

 

Anke over lagmannsrettens kjennelser og beslutninger avgjøres normalt etter skriftlig behandling i Høyesteretts 

ankeutvalg. 

  


