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Manet partene til forlik
UGLAND/
OLYMPIASTRIDEN
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Dommeren i rettssaken
mellom Johan Benad
Ugland og Haakon
Korsgaard avsluttet igår
med å mane partene til å
forlike hele saken, men
fikk ingen aksept for sitt
syn. I dag er det duket for
finansmannen Christen
Ager-Hanssen.
HARALD BERGLIHN OG
LARS BACKE-MADSEN
ARENDAL
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r muligheten til å
komme til enighet
kjørt? spurte tingrettsdommer Odd Douzette partene
etter en lang dag med vitner i
rettssaken mellom bonden og
milliardæren Johan Benad
Ugland og Olympia Holding/
Haakon Korsgaard.
– Jeg vil likevel kaste frem et
forslag som dere kanskje kan
diskutere hvis dere skulle se at
advokatene en kveldstime
kunne snakke sammen, sa han
og oppfordret til å snevre inn
saken til differansen på vel 20
millioner dollar.
Det var forskjellen mellom
det Olympia og Ugland fikk
utbetalt da Uglands shippingselskap ble solgt til indiske Siva
vinteren 2008.
– Spørsmålet er om det er
mulig for partene å komme til
en pengebetaling her slik at alle
søksmål kan frafalles og at
begge parter kan gjøre det de
skal, nemlig drive butikk, sa
Douzette.
Oppfordringen ble ikke tatt
hjertelig imot. Fra Uglands side
ga advokat Egil Jarslett klare
signaler om at det ikke vil bli
noen samtaler, og at mye av
årsaken er at Olympia har invitert finansmannen Christen
Ager-Hanssen med på laget.
Han kan tjene mange millioner
dollar dersom Olympia vinner
saken.
Ager-Hanssen har i hemmelighet tatt opp samtaler med
Ugland-advokaten Tom B.
Knudsen på video samt oppsøkt
flere av aktørene, Johan Benad
Ugland inkludert.
«Ren svindel»
I dag er det Ager-Hanssens tur
til å vitne i saken. Han sier han
er godt forberedt og at han
gleder seg.
– Retten vil få høre en følelsesladet versjon av det som har
skjedd. Jeg kommer til å si at
Tom B. Knudsen er en skam for
den norske advokatstanden. Det
er uforståelig at en så fin familie
som Ugland kan holde seg med
en slik svindler. Jeg vil advare
dem mot Tom B. Knudsen. Det
er ikke bare jeg som mener dette.
Alle som kan denne saken, vet at
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! Høsten 2006 inngikk J.B. Uglands
shippingselskap en avtale med
Haakon Korsgaards selskap Olympia
Holding. Avtalen var knyttet til
driften av endel skip og deling av
overskudd/underskudd – en såkalt
PLSA-avtale (profit- and lossharing
agreement). Olympia hadde rett til 50
prosent av overskuddet og skulle
dekke 60 prosent av et eventuelt
underskudd. Som betaling stilte
Olympia hele sin balanse på 1,3 milliarder kroner som garanti – i tillegg
til å gi et rentefritt lån på nær 3,6
millioner dollar.
! Da indiske Siva kjøpte shippingselskapet vinteren 2008, betalte
selskapet 62 millioner dollar for
Olympias rettigheter til Ugland, men
dette fikk ikke Olympia vite noe om.
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Knudsen har drevet falskspill,
sier Ager-Hanssen, som forsvarer
de hemmelige opptakene som
han i dag trolig vil forsøke å
fremvise for retten.
– Min troverdighet er svekket
gjennom mange år, mens en
rutinert og intelligent advokat
som Knudsen har tillit og troverdighet i systemet. Hadde det
vært mitt ord mot hans, ville jeg
ikke blitt trodd. Nå er det i stedet
hans egne ord som feller ham.
Jeg tar med båndet i retten. Hvis
Knudsen protesterer, vil jeg
likevel be om å få spille det. Her
kan alle se hva han sier, hva han
har gjort, sier Ager-Hanssen,

Olympia fikk kun 39,45 millioner
dollar fra Ugland, og krever i den
pågående rettssaken i Arendal at
mellomlegget – 22,55 millioner dollar
– tilbakebetales. Olympia krever også
dekket renter, saksomkostninger
samt et betydelig beløp for de
følgeskadene selskapet mener det
ble påført som følge av den manglende betalingen i 2008. Samlet har
kravet fra Olympia rettet mot
Ugland-systemet, passert 60
millioner dollar.
! Bonden og milliardæren Johan
Benad Ugland mener på sin side at
avtalen med Olympia i 2006 ble
presset gjennom av eksdirektør Kjell
Rune Staddeland – mot styrets vedtak – og krever tilbakebetalt inntil 40
millioner dollar fra Olympia Holding.
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Jeg kommer til
å si at Tom B.
Knudsen er en skam
for den norske
advokatstanden
Christen Ager-Hanssen
som reagerer på at Knudsen i
gårsdagens avis karakteriserte
avtalen mellom Olympia og
Ager-Hanssen som en torpedoavtale.
– Hvis det er noen som driver
med urent spill her, er det
motparten. Måten de har lurt
Olympia på, er ren svindel. Siter
meg på det: Ren svindel.
Pølser
Ellers er frontene like steile
mellom Ugland og Olympia som
da saken startet. J.B. Ugland
Holding kan ikke se at det ble
gjort noe galt da selskapet solgte
Olympias interesser videre med
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gevinst – mens Olympia-direktør
Einar Kavli mener Ugland-familien stjal 20 millioner dollar.
Olympias forhandlingsleder,
Geir Sagen, illustrerte hele
hendelsesforløpet og påfølgende
resultatløse forliksforhandlinger
med pølser.
– Det er som om du går i
butikken og rapper pølser for 200
kroner og blir tatt på fersken. Så
blir du tilbudt å gi tilbake pølser

for bare 100 kroner. Da har du
gjort en god deal, sa han.
Den dealen vil imidlertid ikke
Ugland ha. Etter det Dagens
Næringsliv forstår, har Ugland
tilbudt seg å betale et beløp til
Olympia for å få saken ut av
verden, men det skal være langt
under det Olympia vil akseptere.
harald.berglihn@dn.no
lars.madsen@dn.no

