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Viste opptakene
Christen Ager-Hanssen forklarte

– Jeg tror han har deg fra
fødselen av, altså, sa Knudsen og
så med et smil bort på motparten
Haakon Korsgaard – som AgerHanssen nå har slått seg sammen
med i kravene mot Ugland.

Christen Ager-Hanssen,
finansmann

Se på det
her. Det
er underbart.
Crazy.

både politianmeldelsen samt
tidligere rettssaker mot Staddeland.
Knudsen har sådd tvil om
opptakene, men avviste ikke at
han kan ha sagt det motparten
hevder – blant annet at finansdirektøren hos Ugland er fremstilt
som varsler.
– Jeg kan ikke ta avstand fra at
jeg kan ha sagt disse tingene,
men heller ikke bekrefte at jeg
har sagt det. Temaene kjenner
jeg veldig godt igjen, men dette
er jo veldig selektive sitater som
jeg selv nesten ikke får sammenheng i, sa Knudsen som karakteriserte møtene med AgerHanssen med ord som «svada,
surrealistisk, rørete, tøys, dill og
jabbing».
–Det er en blanding av at jeg
er spydig, ironisk og veldig
oppgitt. Og jeg jatter veldig mye
med
etterhvert,
forklarte
Knudsen som også ble imponert
av dokumentasjonen Ager-Hanssens kunne vise frem etter å ha
vært i krig med Haakon Korsgaard og Olympia Holding i
snart ti år.

at hans utgangspunkt var at han
mente Kjell Rune Staddeland var
uskyldig dømt til 3,5 år i fengsel.
– For meg handler dette om
ren godhet. Sånt man blir stolt
av, sa han.
– Og en advokat skal representere rett og hindre urett.
Knudsen er en skam for advo-

! 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. 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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Hva kan vi gj¿re for deg?

I Bring jobber vi for  gj¿re din arbeidsdag
litt smidigere. Alt som skal transporteres,
lagres, leveres og kommuniseres fra din
bedrift til andre bedrifter eller konsumenter,
kan du trygt overlate til oss.

Vi er en samling
spesialister innen post
og logistikk i Norden.

Surrealistisk
Knudsen og Ager-Hanssen er
mildt sagt ikke gode busser
etterat sistnevnte i all hemmelighet videotapet møter de hadde
ifjor høst. Som Dagens
Næringsliv skrev sist lørdag,
kommer Knudsen i opptaket
med utsagn knyttet til den pågående saken mellom Ugland og
eksdirektør Staddeland som kan
synes underlige sammenholdt
med det som har kommet frem i

et var betydelig spenning
foran dag fem i rettssaken
mellom Olympia Holding/
Haakon Korsgaard og J.B.
Ugland Holding. De har saksøkt
hverandre for et beløp som overstiger en halv milliard kroner i
kjølvannet av et shippingsalg i
2008.
Spenningen var primært
knyttet til at Tom B. Knudsen,
advokat og nestleder i styret hos
Ugland, skulle forklare seg. Og
at han ville bli etterfulgt av
finansmannen Christen AgerHanssen.

D

HARALD BERGLIHN
ARENDAL

Jabbing, jatting, svada, dill
og fjas. Slik oppsummerer
Ugland-advokaten Tom B.
Knudsen møtene Christen
Ager-Hanssen i hemmelighet tok opp på video.
Knudsen avviser bestemt
at han skal ha forledet
både politiet og flere rettsinstanser for å få Uglands
eksdirektør dømt.

UGLAND/
OLYMPIASTRIDEN

katstanden, sa Ager-Hanssen.
Da Uglands advokat, Egil Jarslett, begynte å spørre ut AgerHanssen, mente Jarslett hele
seansen var fullstendig irrelevant for den pågående saken
mellom Ugland og Olympia.
– Da skjønner jeg ikke at du
fortsetter, sa dommer Odd
Douzette og satte strek før spørs-

kalle sammen pressen, slå på sin
PC og vise frem opptakene
samtidig som Tom B. Knudsen
og advokatene forlot rettssal fem
i Tinghuset i Arendal.

– Se på det her. Det er underbart. Crazy. Jeg har aldri hørt
noe så sjukt, sa han med henvisning til det Knudsen sier i
opptaket, og la til:

bring.no

Gjennom import, lagring og distribusjon av siste nytt innen
elektronikk til forhandlere, bedrifter og direkte til folks hjem.

Vi holder Norden
oppdatert.

målet om å vise frem de hemmelige opptakene ble noe tema
overhodet.
Det stoppet imidlertid ikke
Ager-Hanssen fra umiddelbart å

harald.berglihn@dn.no



TDN FINANS

Sverre J. Tidemand har varslet
styret i Belships om at han vil
slutte som administrerende
direktør i det børsnoterte Oslorederiet. Tidemand er hovedaksjonær i Belships og ønsker å
konsentrere sin innsats for
selskapet gjennom styredeltagelse, opplyses det. Rederiet vil
igangsette arbeidet med å finne
en ny sjef i nær fremtid.

SHIPPING

Vil slutte
som
Belshipssjef

finans@dn.no

#/#Sparebanken Hedmark,
Norges syvende største sparebank, fikk et overskudd på 779
millioner kroner før skatt ifjor.
Det var 417 millioner høyere
enn året før. Finansinntekter på
359 millioner kroner var hovedårsaken til bedringen på
konsernnivå. Bankens netto
renteinntekter steg til 821 millioner kroner, en oppgang på 11
prosent fra 2009.
Administrerende direktør
Richard Heiberg, som tok over
etter Harry Konterud ifjor
sommer, konstaterer at banken
har kommet seg trygt gjennom
en lavkonjunktur:
– Banken nådde en viktig
milepæl i løpet av 2010, da
konsernets egenkapital
passerte fem milliarder
kroner. En solid egenkapital
gir trygghet for fremtiden,
både for banken og kundene,
sier Heiberg i en pressemelding.
Bankens tap ble redusert
med 65 prosent sammenlignet
med året før, til 48 millioner
kroner.

Trygg grunn
i Hedmark
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Hva kan vi
g j¿re for deg?

–Det viktigste i livet er å gjøre
noe godt. Det betyr mer enn all
verdens penger.
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Svada, dill og fja s i rettssalen



