
 

KUNNGJØRING OM GRUPPESØKSMÅL FOR AKSJONÆRER I DNO 
INTERNATIONAL ASA PR. 4. FEBRUAR 2006 

MOT  

DEN NORSKE STAT 

FORANLEDIGET AV ANFØRT BRUDD PÅ LOVPÅLAGT TAUSHETSPLIKT I 
SKATTESAKER VEDRØRENDE DNO TRANSAKSJONER 

 

1. HVA SAKEN GJELDER 

Larsen Oil & Gas AS (LOG) anla 1. desember 2008 søksmål mot Staten v/Finans- og Justis 
og politidepartementet (Staten) for å ha gitt taushetsbelagt innsideinformasjon til pressen. 
LOG krever ved dom fastsatt at Staten er erstatningspliktig for at LOG sine aksjer (5%) i 
DNO International ASA (DNO) fikk et stort verdifall som følge av visse tjenestemenns brudd 
på lovbestemt taushetsplikt.  
 
Bergens Tidende (BT) hadde lørdag den 4. februar 2006 et hovedoppslag på sin første side 
med flere siders oppfølging inne i avisen.  Oppslaget gjaldt skattesaker knyttet til DNO 
transaksjoner og Berge Gerdt Larsen (BGL), styreleder i DNO. 
 
Hovedessensen i oppslaget var at BGL i månedsvis hadde vært utsatt for en hemmelig 
politietterforskning på bakgrunn av en politianmeldelse fra Hordaland Fylkesskattekontor 
(HFSK) / Bergen likningskontor (BLK), datert 7. januar 2005. Den hemmelige anmeldelsen 
var fullstendig ukjent for BGL før presseomtalen 4. februar 2006. 
 
Anmeldelsen var basert på en påstand fra HFSK / BLK om at BGL var den reelle eier og / 
eller kontrollerte Norden Oil Ltd (Norden), et selskap hjemmehørende i et lavskatteland som 
var involvert i den såkalte IOT transaksjonen.  
  
15. november 1999 overtok DNO operatørskap og 100% økonomisk interesse av Heather og 
West-Heather feltet i UK. For å finansiere utstyr for å oppgradere Heather anlegget inngikk 
deretter DNO en avtale om kjøp av 100% av aksjene i Independent Oil Tools AS (IOT), et 
utleiefirma for oljeutstyr. Prisen avtalt var ca. MNOK 70 med ca. 20% i kontanter og 
resterende i DNO aksjer med 2 års bindingstid. Etter DNOs due diligence ble IOT aksjene 
overført 20. januar 2000. Norden eide 34% av disse aksjene og Sletheifamilien, som bare fikk 
oppgjør i aksjer, eide 66%. 
 
Implisitt i myndighetenes anmeldelse lå det at BGL som styreleder i DNO hadde ervervet de 
aktuelle selskaper fra seg selv (Norden) uten å skatte for gevinst ved aksjesalget. 
 
BGL har overfor skattemyndighetene bestridt å være eier eller kontrollere selskapet Norden.  
 
Av BT's oppslag fremgikk det at skattemyndighetene ikke festet lit til denne forklaring hvilket 
hadde medført en hemmelig politianmeldelse fra HFSK/BLK til politiet som hadde igangsatt 
en hemmelig etterforskning. 
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Statstjenestemenn i HFSK og BLK så vel som i politiet, er underlagt lovpålagt taushetsplikt 
knyttet til sine stillinger. Det anføres derfor som åpenbart at oppslaget i BT med påfølgende 
oppslag i samme avis og øvrige media, bygget på erstatningsbetingende brudd på 
taushetsplikten.  
 
Den taushetspliktige innsideinformasjonen var kjent av BT i lang tid før oppslagene 4. februar 
2006. De hadde derfor vært i stand til å planlegge et større oppslag. Dette førte til en svært 
negativ oppmerksomhet knyttet til DNO og DNO styreleder.  Bare i de påfølgende tre 
handelsdager etter det første oppslaget i februar falt kursen på DNO aksjer med over NOK 2 
pr. aksje (justert for split var det totalt ca 904 millioner DNO aksjer).  
DNO aksjonærer i dag har selvstendig økonomisk interesse i saken ved at DNO den 4. februar 
2006 hadde økonomisk interesse for ca. 12 % egne aksjer.  
I børskommentarer ble det gjentatte steder lagt til grunn at fallet i børskursen var en 
konsekvens av det aktuelle mediaoppslag.  
 

2. ANLEGGELSE AV GRUPPESØKSMÅL 

I Statens tilsvar til stevning fra LOG, har Staten ved Regjeringsadvokaten vedlagt kopi av 
interne e-poster og annen informasjon mellom HFSK, BLK og politiet som bekrefter at 
taushetsbelagt innsideinformasjon var gitt til pressen før 4. februar 2006.  
 
Den 29. januar 2009 anla derfor også BGL, som personlig aksjonær i DNO, søksmål mot 
Staten. Det ble også her hevdet at det skadevoldende mediaoppslag var et resultat av 
erstatningsbetingende brudd på taushetsplikten fra statens tjenestemenn i likningsetaten 
og/eller politi- og påtalemyndigheten.  Det ble nedlagt fastsettelsespåstand for at Staten var 
erstatningsansvarlig for tapet som fulgte ved de fallende børskurser på DNO-aksjen.  I 
stevningen ble det krevd at søksmålet skulle aksepteres som gruppesøksmål som andre 
skadelidende aksjonærer i DNO per 4. februar 2006 kunne slutte seg til. 
 
4. februar 2009 sluttet ytterligere noen DNO aksjonærer seg til søksmålet for å få åpnet saken 
for et gruppesøksmål for å likebehandle alle aksjonærer per 4. februar 2006. 
 
Ved kjennelse av 1. april 2009 godkjente  Oslo tingrett søksmålet  som et gruppesøksmål i 
medhold av tvistelovens § 35-4. BGL ble av retten også godkjent som grupperepresentant. 
 
LOG, BGL og ytterligere noen aksjonærer anser det som viktig at alle aksjonærer i DNO 
behandles likt og gis anledning til å tiltre gruppesøksmålet. 
 

3. KRAV TIL POTENSIELLE GRUPPEMEDLEMMER 

Enhver person, selskap eller annen juridisk person som var aksjonær i DNO per 4. februar 
2006 har anledning til å la seg registrere som medlem i gruppesøksmålet.  I denne egenskap 
inviteres De med dette til det.   
 
Dersom De ønsker å benytte Dem av denne mulighet, bes De sende vedlegget til denne 
kunngjøringen til Oslo tingrett, Postboks 8023 Dep, 0030 Oslo.  Dette må skje snarest og 
senest innen 30. mai 2009.  Retten vil deretter vurdere Deres begjæring og eventuelt føre Dem 
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inn i det elektroniske register over gruppemedlemmer i den grad Deres begjæring blir 
akseptert. 
 

4. KONSEKVENSER FOR DEM SOM PERSONLIG DELTAKER 

BGL har som grupperepresentant påtatt seg ansvaret for omkostningene knyttet til 
gruppesøksmålet. Som deltaker i et gruppesøksmålet har De derfor ikke ansvar for 
omkostninger knyttet til gruppesøksmålet, verken for egen eller motpartens advokat. 
 
Om søksmålet skulle føre frem, vil alle deltagere i gruppesøksmålet ha samme rett til 
erstatning knyttet til sine respektive aksjeposis joner. 
 

5.  KONTAKTINFORMASJON 

Kontaktperson for ytterligere informasjon om gruppesøksmålet: 
 
Advokat Ørnulf Samdal 
E-post:    samdal@log-ior.no  
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Oslo tingrett,  
Postboks 8023 Dep,  
0030 Oslo  
 
 

 

Begjæring om deltakelse i Oslo tingretts gruppesøksmål anlagt av DNO aksjonærer per 
4. februar 2006 ved Berge Gerdt Larsen mot Staten v/Finansdepartementet og Justis- og 
politidepartementet – Oslo tingretts sak 08-182658TVI-OTIR/08 

 
Søkers navn: 
 
Adresse: 
 
 
Personnr./org.nr:  
 
Antall DNO aksjer pr. 4/2-2006 (angi før/etter split): ____________/______________ 
 
 
Det faktiske grunnlaget for mitt/vårt krav: 
 
Undertegnede var aksjonær i DNO International ASA (DNO) 4. februar 2006 da Bergens 
Tidende offentliggjorde det første skadeforvoldende oppslag vedrørende DNO og selskapets 
styreleder Berge Gerdt Larsen, med den konsekvens at verdiene på mine aksjer i selskapet ble 
påført en varig verdireduksjon.  Foranlediget av dette, vil jeg i likhet med 
grupperepresentanten, jf. stevning av 29. januar 2009, kreve fastsettelsesdom for Statens 
erstatningsansvar. 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Sted   Dato   Signatur (gjentatt derunder med blokkbokstaver) 


