
Tverrfaglig
restrukturerings-/ spesialengasjement team



M&A (sammenslåinger og oppkjøp)
• Finansiell og kommersiell «due dilligence»
• Verdsettelse av virksomheter
• Rådgivning og gjennomføring kjøp og salg av virksomheter
• Virksomhetsoverdragelse ved insolvens (i forkant av konkurs), til nåværende 
eiere i ny struktur eller nye eiere
• Presentasjonsmateriell og avtaleverk

Strategi og marked
• Ulike økonomiske, finansielle og markedsmessige analyser av virksomheten 
og bransjer
• Optimalisering/reorganisering av selskapsstrukturer
• Ledelse av strategiprosesser og rådgivning ved strategiske veivalg for 
virksomheter
• Implementering av strategi
• Bistand til eierstyring og selskapsledelse, styredeltakelse og CFO «for hire»

Kapital
• Rådgivning og bistand til virksomheter og eiere vedrørende finansiering
• Rådgivning og søknader ift. etablerte krisepakker fra regjeringen
• Bistand ved innhentning av ny egen- eller fremmedkapital gjennom emisjoner, 
låneopptak mv.
• Iverksette utenomrettslige gjeldsforhandlinger, bistå ved forhandlinger om 
underhåndsakkorder og moratoriumsløsninger for gjelden
• Utarbeidelse av selskapsdokumentasjon og avtaleverk

Restrukturering
• En kombinasjon av ovennevnte tiltak gjennom en full restrukturering av virk-
somheten, hvor man bl. annet beholder det levedyktige og kvitter seg med det 
tapsbringende.
• Etablere konkursbeskyttelse ved å iverksette lovfestet gjeldsforhandling
• Restrukturerer gjennom en styrt konkurs, ved virksomhetsoverdragelse etter 
konkurs. Der panthavers posisjon beholdes, men hvor øvrige kreditorer «ristes 
av»

Koronapandemien har medført betydelige tap for 
en rekke av bankens næringslivskunder. Banken må ta aktive grep for å sikre 
sin posisjon og hindre mest mulig tap på engasjementet. Pretor Advokat AS 
(«Pretor»), Mercur Corporate Advisors AS («MCA») og Schløsser-Møller 
Gruppen AS («SMG») har inngått et samarbeid om å sette opp et tverrfaglig 
restrukturerings- /spes. eng. team (Teamet) som supplement til bankens eller 
bankkundens egne ressurser. ”
BISTAND TIL BANKENS NÆRINGSLIVSKUNDER
En rekke næringslivskunder har begrensede administrative ressurser og/eller 
kompetanse til å håndtere den krisen som har oppstått. Teamet har imidlertid bred 
og omfattende erfaring med å bistå ulike virksomheter i økonomisk krise:



1. Kredittsikring og håndtering av spesial engasjement
Teamet vil kunne bistå banken i håndteringen av kriseutsatte bankengasjement. 
Bistanden består blant annet i:

• Avklare status på sikringsstadiet. Gjennomgang av engasjementessituasjonen. 
• Depotgjennomgang/Due dill. på eksisterende sikkerhetspakke
• Gjennomgang av kundens økonomiske status. Due dill på den finansielle 
situasjonen. 
• Møter/drøftelser med kunden og banken ift. analyse av den aktuelle situasjonen
• Analysere handlingsalternativer. Møter med kunde, bank, største kreditorer 
og andre sentrale interessenter ift. løsningsalternativer
• Forhandlinger og utarbeidelse av avtalerverk mv. ift. valgt løsning
• Kvalitetssikring av løsning ift. realisme og lovlighet. Spesielt ift. omstøtelige 
disposisjoner, styreansvar og profesjonsansvar for bank mv.
• Gjennomføring av valgt løsning
• Gå inn i management/styre på ethvert tidspunkt for den aktuelle virksomheten 
etter anmodning fra bank og kredittkunde – for å styrke virksomhetens operas-
jonelle drift mv.

BISTAND TIL BANKEN

2. Ivareta bankens panthaverrolle ifm. akkord- og 
gjeldsforhandlinger samt restruktureringer og konkurs
Enkelte næringslivskunder vil ikke klare seg, og innlede akkord- og gjeldsforhan-
dlinger, eller vil bli gjenstand for enkelt- eller fellesforfølgning av kreditorene. 
Teamet vil bistå banken i hvordan man skal ivareta sine interesser på best mulig 
måte.
• Analyse av bankens situasjon og handlingsalternativer opp mot virksomhetens 
situasjon og handlingsalternativer, for å avdekke hva banken bør/ikke bør være 
med på
• Råd og veiledning til banken ift. virksomhetens og styrets ansvar, bankens ansvar 
og handlingsrom 
• Foreslå mulige strukturer og transaksjoner, f.eks. krav om tilførsel av ny EK, 
annen type fremmedkapital, kreditoravtaler, nedbemanninger, samt avviklinger 
og salg.
• Vurdering av type engasjement, softlån, renteopprulling og nedskrivninger opp 
mot sikkerheter mv.
• Gjennomføre forhandlinger og prosesser
• Utarbeidelse av avtaler og annen nødvendig dokumentasjon
• Håndtere tvister og uenighet



MERCUR CORPORATE ADVISORS AS 
Mercur Corporate Advisors AS («MCA») er rådgivere innen strategi, oppkjøp, 
salg og fusjoner av selskaper. MCA har gjennomført flere av Midt-Norges største 
salg/oppkjøp av selskaper, og har en stor kontaktflate mot regionale og nasjonale 
investormiljøer. 
Når selskaper skal hente inn nye eiere gjennom emisjoner, salg av hele eller deler 
av virksomheten er det ofte kompliserte prosesser og lange forhandlinger. Med 
erfaring fra over 30 selskapstransaksjoner har MCA den erfaring og den kom-
petanse som trengs for å sikre kvalitet i prosessene og høy sannsynlighet for 
gjennomføring.

SCHLØSSER-MØLLER GRUPPEN AS
SMG er grunnlagt i 1881 og er en gruppe hel- og deleide selskaper innen flere 
bransjer. Selskapet bistår på rådgiversiden (av og til på eiersiden) i «tidlig fase sel-
skaper», gründerbedrifter, og problemutsatte virksomheter. SMG har bred erfaring 
innen drift av virksomheter innen bransjer slik som anleggsvirksomhet, produksjon, 
mekanisk virksomhet, import og handel, eiendoms-forvaltning/utleie og utvikling. 

TEAMET
Teamets størrelse og kompetanse tilpasses oppdraget og bistanden. Følgende 
personer er øremerket deltakelse i de tverrfaglige team som settes opp:

Pål har snart 20 års erfaring som advokat og har opparbeidet lang og variert 
forretningsjurdisk erfaring ved å ha arbeidet som advokat,
konsernadvokat i ICA Norge AS og Contract Manager i EMGS ASA. Han arbeider 
med generell rådgivning, forhandlinger og tvisteløsning innenfor kontraktsrett/ 
transaksjoner, fast eiendoms rettsforhold, konkurs-/ insolvens og arbeidsrett. Pål 
Christian er fast oppnevnt bostyrer for Sør-Trøndelag tingrett innenfor konkurs-
behandling.

Rasmus har også nesten 20 års erfaring som advokat.
Han arbeider bredt innenfor det forretningsjuridiske spekter, særlig med kon-
traktsrett/transaksjoner, fast eiendoms rettsforhold/entreprise og styreverv-/
rådgivning.

Ståle har også snart 20 års erfaring som advokat, med selskapsrett som spesialfag. 
I tillegg til fag innenfor eierstyring og selskapsledelse og bedriftsøkonomisk 
analyse/årsregnskap. Han har blant annet erfaring fra Danske Bank i håndtering av 
kriseutsatte bankengasjement på næringssiden og større kredittsaker.

Arbeidet de senere år har i stor grad rettet seg om rådgivning innenfor bank, 
kredittsikring, konkurs og gjeldsforhandlinger. Ståle er i tillegg fast oppnevnt bosty-
rer for Sør-Trøndelag tingrett innenfor konkursbehandling. 

PRETOR 

Pål Christian Garlie 
Advokat/partner

Rasmus A. Brodtkorb 
Advokat/partner

Ståle Spjøtvold
Advokat/partner

PRETOR ADVOKAT AS 
Pretor Advokat AS (Pretor) er et forretningsjurdisk advokatfirma som har betyde-
lig bransjekunnskap og spisskompetanse innenfor det bank- og konkursrettslige 
fagfeltet, i tillegg til øvrige forretningsjuridiske områder. 
Advokatfirmaet bistår et titalls lokalbanker jevnlig med bank- og finansrelaterte 
problemstillinger, herunder kredittsikring og håndtering av spesialengasjement på 
BM siden. Man bistår også jevnlig ulike virksomheter med gjeldsforhandlinger og 
restruktureringer.  Advokatfirmaet har også faste oppnevnte bostyrere i konkurs-
saker for Sør-Trøndelag tingrett og behandler en rekke konkursbo for tingretten.



Per Jørgen jobber i Oslo og har over 20 års erfaring som CFO/ Økonomisjef i 
virksomheter som Glava, Ahlsell,  Malorama (tidligere Fargerike) og Brynhildgrup-
pen. Har også vært CFO-for-hire i flere selskaper, sist i Havyard Group ASA. Har 
bred erfaring fra styreverv, og avsluttet nylig etterutdanning i M&A ved Harvard 
Business School.

MCA

Per Jørgen Foss
Assosiated Partner

Espen Eriksen
Partner

Pris for bistand avklares i det enkelte tilfellet. 
Utgangspunktet er honorering basert på tid.

Vennligst ta kontakt med adv. Ståle Spjøtvold 
på tlf. 934 13 273 eller Stale@pretor.no. 

Fridthjov har om lag 15 års erfaring med å lede større foretak, herunder 4 år 
som filialleder i DnB Markets og nesten 12 år som administrerende direktør i 
Allegro Finans ASA (Sparebank 1 Forvaltning) med konsesjon for å drive bl.a. aktiv 
forvaltning. 

Brun var ansvarlig for etablering, kommersialisering og utvikling av Allegro Finans 
ASA, og har mer enn 20 års erfaring med bedriftsfinansiering.

SMG

Erik Schløsser-Møller har 30 års bred erfaring innen snuoperasjoner og utvikling 
av selskaper innen ulike bransjer.  

Han driver selskaper innen eiendomsutvikling og utleie, samt tidvis rådgivning 
overfor problemutsatte virksomheter.  En ukonvensjonell «hands-on» filosofi har 
vært en suksessfaktor i flere saker. Dette sammen med sterkt samarbeid med 
långiver, og kreative analyser og problemløsinger. 

Han har periodevis assistert banker med problemengasjement, samt drift, utvikling 
og avvikling av problemeiendommer. 

Erik Schløsser-Møller
eneeier av SMG

Fridthjov Brun
Gründer og Partner

Espen har til sammen 18 års erfaring fra bank, finans og rådgivning, som blant 
annet administrerende banksjef i Oppdalsbanken. Eriksen har 5 års erfaring som 
leder i SpareBank 1 SMN og deltok da Debank ble etablert i Trondheim i 2016. 
Han har også styreerfaring fra eiendomsmeglerforetak og andre.



Pretor Advokat AS
Olav Tryggvasons gate 12, Postboks 1734 Sentrum

7416 Trondheim

Telefon:+47 73 87 81 00, Faks:+47 73 87 81 01
E-post: post@pretor.no


