
Aksjevinnere

I går
Northland Resources 14,00
Tide 13,73
Aqualis 7,00
REC Silicon 6,52
Norway Royal Salmon 5,80

Siste uke
Northland Resources 43,70
Comrod Communication 32,73
Norske Skogindustrier 15,49
Data Respons 11,18
Aqualis 7,00

Siste år
American Shipping Co. 1.708,36
Hexagon Composites 548,18
Namsos Trafikkselskap 279,86
Kongsberg Automotive Hld 253,33
Jinhui Shipping & Transport. 241,69

Aker Solutions            -1,40  103,10 124,60 78,60 679368 28048
Arendals Foss     -  - 1705,00 1450,00 - 3376
Byggma                    -  - 33,00 22,00 - 183
Cecon -0,19  1,45 2,80 ,95 1100 263
Deep Sea Supply           -0,10  11,05 12,50 8,80 34186 1406
Prospector Offshore 0,20  22,40 28,40 13,00 3871 2117
Sevan Drilling            0,13  5,10 6,32 2,80 1166199 3033
Sevan Marine              0,20  23,30 28,60 16,50 64257 1226
Siem Offshore             -0,02  9,25 10,20 7,01 134144 3585
Sparebanken Pluss         -  148,00 155,00 118,00 600 185

Valuta

Rente 3mnd Nibor

113,79

93,97

8,49

10,06

5,98

6,18

Nibor står for «Norwegian Inter Bank Offered Rate», altså renten som benyttes banker imellom.
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OljeBørsindeks

Sluttnotering: 527,68 +0,45%

des-12 des-13

Sluttnotering: 108,67 -0,94%

des-12 des-13

børsen i går

Aksjetapere

I går
AGR Group -7,36
Scana Industrier -4,57
SeaBird Exploration -4,55
Norwegian Energy Company -4,35
Repant -4,06

Siste uke
SeaBird Exploration -22,22
Norwegian Energy Company -18,52
DiaGenic -18,00
IGE Resources -16,94
Funcom -11,43

Siste år
Northland Resources -99,40
Blom -95,50
Norwegian Energy Company -87,35
Scana Industrier -80,84
DiaGenic -78,44

NOK / 100 DKK

NOK / 100 seK

NOK / 1 eUr

NOK / 1 gbP

NOK / 100 JPY

NOK / 1 UsD

Sørlandsaksjer
 Endring  Siste  Høyeste  Laveste  Omsatt siste  Markeds
   kurs  12 mnd.  12 mnd.  dag (tusen)  verdi (mill.)

H ovedindeksen på 
Oslo Børs endte fre-
dag moderat opp et-
ter å ha falt tilbake til 

det laveste nivået på to måneder de 
foregående dagene.

●● Det ble altså en positivt korrek-
sjon etter tre dager med børsfall. 
Oslo Børs endte opp 0,45 prosent 
til 527,68 poeng fredag.

●● DNB og oljeaksjen DNO gikk best 
blant de mest omsatte aksjene, og 
var opp henholdsvis 1,56 og 2,09 
prosent. DNB Markets gjenopptok 
i går analysedekningen på oljesel-
skapet DNO med en kjøpsanbefa-
ling og et kursmål på 29 kroner –
noe som gir en oppside på rundt 30 
prosent fra dagens kursnivå.

●● Videre mener meglerhuset at 
bruttoreservene på Tawke-feltet i 
Kurdistan har potensial til en dob-
ling i løpet av de neste årene.

●● Storebrand-aksjen falt gjennom 
dagen, og hadde fredag den svakes-
te utviklingen av de 10 mest omsat-
te selskapene. Forsikringsselska-
pet endte ned 3,34 prosent.

●● Morgan Stanley , til «likevekt» 
fra «overvekt» og høyner samtidig 
kursmålet til 37,40 kroner fra 35 
kroner. Morgan Stanley mener de 
norske reformene mot ikke-garan-
terte pensjonsprodukter vil skape 
motvind for Storebrands inntje-
ning. Flere oljeserviceleverandø-
rer hadde en god dag på børsen.

●● Seadrill var mest omsatt på Oslo 
børs fredag. Selskapet ble omsatt 
for 333 millioner kroner, og endte 
opp 1,06 prosent. Subsea 7 var også 
blant de mest omsatte, og endte 
opp 0,88 prosent.

●● Andre utvalgte resultater: Statoil 
endte ned 0,14 prosent til 139,80, 
Hydro endte opp 0,20 prosent til 
25,25 kroner, Telenor endte opp 
0,07 prosent til 141,30 kroner, Yara 
endte ned 0,42 prosent til 261,10 
kroner, Aker Solutions endte ned 
1,34 prosent til 103,30 kroner, og 
Norwegian endte opp 1,43 prosent 
til 191,00 kroner.

børskommentar

Nedgangen stoppet 
på Oslo Børs 
Det var en moderat oppgang på Oslo Børs 
fredag, etter å ha falt tilbake til det laveste 
nivået på to måneder de foregående dagene.

Sjekk dine aksjer og 
følg børsen live på e24.no

Et pukkverk som forsvant 
til Etiopia, en svensk svind-
lerbande, Hells Angels og 
privatetterforskere; Skar-
peid Anleggs konkursbo ble 
ingen rutinesak for bostyrer 
Vikstøl.

KRISTIANSAND

– Det har vært som en kriminal-
roman. Og vi har vært i Sverige 
mange ganger, forteller Øystein 
Vikstøl.

Advokaten visste neppe hva 
som ventet ham da han takket ja 
til å være bostyrer for konkurs-
rammede Skarpeid Anlegg AS i 
Øvrebø i oktober 2011. Men san-
nelig fikk han kjørt seg. En 26 si-
ders dom fra Larvik tingrett er 
som en hel liten spenningsroman 
med Vikstøl i sentral rolle.

Aller første avsnitt slår an to-
nen:

«Saken gjelder krav om erstat-
ning for økonomisk tap knyttet til 
et steinknuseverk av typen Loko-
track Mesto LT 110 S som forsvant 
etter utleie til et svensk selskap. 
Det svenske selskapet gjorde ikke 
opp for seg i henhold til avtalen 
og knuseverket ble solgt/under-
slått til interessenter i Afrika. Se-

nere undersøkelser har vist at det 
var et nettverk av profesjonelle 
bedragere som sto bak det sven-
ske selskapet.»

Nedlagt pizzareStauraNt
Sent i finanskriseåret 2008 had-
de Skarpeid Anlegg lite å gjøre, 
også for sitt deleide pukkverk. Så 
dukket noen svenske interessen-
ter opp, anbefalt av medeierne i 
pukkverkselskapet, en 59 år gam-
mel Vestfold-mann og hans 37 år 
gamle sønn.

Maskineriet ble sendt av gårde 
for å jobbe i Sverige, og vips – og 

vekk var det. Da Skarpeids dagli-
ge leder oppsøkte firmaet i Sveri-
ge, viste det seg ikke å eksistere. 
På adressen stod en nedlagt piz-
zarestaurant. Deretter fant en pri-
vatetterforsker ut at pukkverket 
var blitt satt av i en svensk havn, 
heist om bord i et skip og sendt 
til Etiopia. En stund etterpå ble et 
kjent Hells Angels-medlem enga-
sjert. Vedkommende «fikk raskt 
tak i navnet på en av personene 
bak det svenske selskapet», som 
det tørt konstateres i dommen. 
Nok en stund etterpå ble priva-
tetterforsker Finn Abrahamsen 
hyret inn til en omfattende jobb, 
og gradvis falt brikkene på plass.

dømt
Det hele endte opp i den nevnte 
rettssaken. Den hadde advokat 
Vikstøl anlagt på vegne av både 
Skarpeid Anlegg AS’ konkursbo 
og SG Finans AS, som hadde fi-
nansiert pukkverket for Skarpeid. 
De saksøkte var Vestfold-faren og 
-sønnen. Påstanden var at de had-
de stått i ledtog med det som viste 
seg å være en ekte svensk svind-
lerbande.

Dommen beskriver en uhor-
velig mengde transaksjoner og 
rendyrkede kjeltringstreker. Til 

Advokat i røverhistorie
rettsforlik. Betalte 2,5 millioner kroner til konkursboet

Advokat Øystein Vikstøl tok et bo-
styreroppdrag for et konkursram-
met anleggsfirma i Øvrebø, men 
havnet i en svensk røverhistorie.  
Foto: Privat 

VENNESLA

– Når jeg ser tilbake på denne sa-
ken i ettertid, føler jeg meg full-
stendig rundlurt, sier Jan Halv-
ard Skarpeid (34). Han var daglig 
leder for Skarpeid Anlegg inntil 
konkursen i oktober 2011.

– Det var jo nettopp denne his-
torien som gjorde at bedriften 
gikk konk, legger Skarpeid til.

Han forteller at han hadde en 
ikke helt god følelse da han først 
kom i kontakt med faren og søn-

nen fra Vestfold, men at tidene 
var sånn at det var nødvendig å 
strekke seg for å få oppdrag.

– Så viste det seg jo i etter-
tid at følelsen min var godt be-
grunnet. Jeg fikk rett, for å si det 
sånn. Men akkurat det gir meg li-
ten tilfredsstillelse når så mange 
penger forsvinner – penger som 
skulle ha vært benyttet på langt 
mer fornuftig og produktivt vis, 
sukker Jan Halvard Skarpeid. 
Rune Øidne ReineRtsen

– Fullstendig rundlurt

slutt dømmes faren til å betale 
3,75 millioner kroner og masse 
renter til konkursboet, men ikke 
til SG Finans. Sønnen ble frikjent.

Forlikt
Så anket begge parter. Men før 
rettsforhandlingene startet på 
nytt, ble det inngått rettsforlik i 
Agder lagmannsrett.

– Vi hadde skaffet ytterligere 
dokumentasjon på motpartens 
involvering i saken, forteller ad-
vokat Vikstøl.

Fædrelandsvennen har fått 
kopi av rettsboken med forliket. 
Den viser at faren fra Vestfold ak-
septerte å innbetale 2,5 millioner 
kroner til konkursboet etter Skar-
peid Anlegg. Anken mot sønnen 
ble frafalt og begge parter betal-
te sine egne saksomkostninger.

– Pengene er betalt, opplyser 
Vikstøl.

tekst: Rune Øidne ReineRtsen
rune.o.reinertsen@fvn.no - 90523820
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