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▼ANNONSE

Konkurrent overtar
konkursrammet
trondheimsbedrift
Lier-selskapet Tess AS har kjøpt opp varelager og driftstilbehør etter
konkursen i Albert E. Olsen AS i Trondheim. Det er usikkert hvor mange
ansatte som får bli med videre.

Dine data, ditt valg
Vi bruker dine data og cookies til å forbedre og tilpasse tjenester, abonnement og annonser du ser og bruker. Du
kan når som helst tilpasse hvordan dine data brukes.

Jeg forstår
Jeg vil vite mer
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Infomerte: - Uten kunder har vi ikke noe å leve av, og uten ﬂinke ansatte har vi ikke kunder, sier styreleder og teknisk direktør Ansgar Karlsen i Tess
etter overtakelsen av Albert E. Olsen. FOTO: HÅVARD JENSEN
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- Det er jo en årsak til
konkursen, så hvis vi bare
viderefører alt som før, så vil
det ikke bli noe bedre. Vi er
nødt til å gjøre noen endringer
for å skape lønnsomhet, sier
gründer og daglig leder Erik
Jølberg i Tess AS til
Adresseavisen.

Albert E. Olsen AS hadde 137 ansatte da selskapet ble slått konkurs i
forrige uke, derav rundt 40 på hovedkontoret i Fossegrenda i Trondheim
.
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Katalogtoppen dømt til
fengsel for grovt
bedrageri for fem
millioner kroner 
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Ulvevedtak må vente på
svensk avklaring

13:19

Mann dømt til ﬁre års

Tirsdag morgen ble det gjennomført informasjonsmøter med alle de
ansatte, etter at avtalen mellom Tess og bostyret etter konkursen hadde
blitt undertegnet natt til tirsdag.
Dine data, ditt valg

Jeg
Vi bruker dine data og cookies til å forbedre og tilpasse tjenester, abonnement og annonser du ser og bruker.
Dufor voldtekt
fengsel
på forstår
Voss
kan når som helst tilpasse hvordan dine data brukes.
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PLUSS ØKONOMI

Katalogtoppen dømt til
fengsel for grovt bedrageri
for fem millioner kroner 
Tradisjonsrik: Albert E. Olsen AS hadde 137 ansatte da ledelsen begjærte oppbud i forrige uke.
FOTO: MORTEN ANTONSEN

I likhet med trondheimsselskapet leverer Tess AS tjenester og produkter
innen drift og vedlikehold til andre bedrifter. Lier-bedriften overtar nå
varelager og driftstilbehør fra konkursboet, og Jølberg sier at butikker og
lager fortsetter som før inntil videre.
På sikt vil det likevel bli endringer.

- Ladejarlen vil kunne bli
det råeste stedet i
Trondheim å gifte seg 

- Jeg kan ikke se for meg at samtlige ansatte blir med. Så ærlig må jeg
være, sier Jølberg, og opplyser at de vil gjennomføre intervjuer med alle
ansatte.
- Vi tror at det vil være mange dyktige folk som kan tilføre oss
omsetning, og at vi enkelte steder også vil behøve ﬂere ansatte, sier han.

- Ta opp fullt studielån,
selv om du ikke trenger det


Allmøte
For de ansatte hos Albert E. Olsen i Fossegrenda begynte arbeidsdagen
med allmøte og beskjed om at de har fått ny eier.
- Det har vært en innholdsrik dag, fastslår Anna Ødegården Iversen.
- Dagen i dag er bedre enn dagen i går. Det er klart bedre at det skjer
noe, enn at dørene bare stenger, sier Knut Bromstad.

Én av tre prøver å unngå
skilsmisse fordi de ikke har
råd 

De ansatte gleder seg over å ha fått ny eier, men samtidig har de fått
beskjed om at ikke alle nødvendigvis får bli med videre.
- Vi lurer på hva som skjer videre. Etter allmøtet sitter vi igjen med
mange spørsmål, sier Ødegården Iversen.
Har satt ned
prisantydningen på
Dine data, ditt valg
Trondheims dyreste
enebolig til salgs  Jeg forstår
Vi bruker dine data og cookies til å forbedre og tilpasse tjenester, abonnement og annonser du ser og bruker. Du
kan når som helst tilpasse hvordan dine data brukes.
Jeg vil vite mer
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Han arrangerer konserter
med Rammstein og Aha.
Nå er han ny sjef for
landets største
oppdrettsmesse 

Overtakelse: Svein Arild Stokhaug(t.v.), Knut Bromstad og Anne Ødegården Iversen ble tirsdag
orientert om at Lier-bedriften Tess overtar arbeidsplassen deres. FOTO: HÅVARD JENSEN

G-sport og G-Max legges
ned 

Styreleder og teknisk direktør i Tess, Ansgar Karlsen, var den som hadde
holdt allmøtet for de ansatte.
- Uten kunder har vi ikke noe å leve av, og uten ﬂinke ansatte har vi ikke
kunder. Vi vet ikke hvor mange her som får beholde jobbene sine ennå,
men vi har begynt med intervjuer og de som har noe å bidra med skal
får bli med å videreutvikle bedriften, sier Karlsen.

Nytt rekordoverskudd for
kjøttkonsernet på Ranheim


PÅ FORSIDEN NÅ

Katalogtoppen dømt til
fengsel for grovt bedrageri
for fem millioner kroner 

Overtar: Markedsdirektør Frode Soot (t.v.) og styreleder og teknisk direktør Ansgar Karlsen var
tirsdag tilstede i Fossegrenda der Albert E. Olsen hadde hovedkontor. FOTO: HÅVARD JENSEN

Lang historie
Det var onsdag i forrige uke at styret i Albert E. Olsen AS begjærte
oppbud i Sør-Trøndelag tingrett, etter det ledelsen omtalte om
utfordrende lønnsomhet over lang tid

RBK-treneren bekrefter:
Har sett på serbisk spiss 

.

I fjor ﬁkk selskapet et driftsunderskudd på 19 millioner kroner på en
omsetning på 426 millioner kroner. Før oppbudsbegjæringen hadde
ledelsen forsøkt å få til et salg eller tilførsel av ny kapital, men uten å
lykkes.
Dine data, ditt valg

Fire grunner til å tro på
Etter
at
konkursen
var
et
faktum
valgte
bostyret
å
drive
virksomheten
Jeg forstår
Manchester
United-suksess
Vi bruker dine data og cookies til å forbedre og tilpasse tjenester, abonnement og annonser du ser
og bruker. Du
under
Solskjær.
Og
to
videre
i egen
regi,
men tanke
på åbrukes.
videreføre driften med nye eiere .
kan når som
helst
tilpasse
hvordan
dine data
grunner til å la være 
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Lover 40 millioner mer til
skole og eldre 

20-åringen skal designe
fremtidens biler

Enighet: Bostyrer Svein Knut Tonning (t.v.) sier at 15 aktører var interessert i Albert E. Olsen, men
kom til enighet med Tess og styreleder Ansgar Karlsen. FOTO: HÅVARD JENSEN

Milliardkonsern
Tess-konsernet hadde i fjor en omsetning på rundt tre milliarder kroner,
og har til sammen rundt 1200 ansatte i Norge og i utlandet. De har til

- Hvorfor er hangaren så
viktig og Midtbyen ikke så
viktig? 

sammen 130 servicekontorer, mens Albert E. Olsen har kontorer på 16
plasser i Norge.
Jølberg sier at de to virksomhetene til dels har overlappende sortiment,
kundeforhold og leverandører, og at man på enkelte steder vil ha dobbel
dekning både når det gjelder bemanning og lokaler.
- Det vil bli en del e ektivisering, men de arbeidsplassene som blir med
videre, vil bli mye tryggere, sier Jølberg.

«Chernobyl» lokker
turister til Litauen

Inntil videre er det bostyret som har trådt inn i Albert E. Olsens
eksisterende leiekontrakter, men Jølberg sier at de så raskt som mulig vil
gå inn i egne forhandlinger med gårdeierne.
Han sier at også at de ikke har kjøpt rettighetene til merkevaren Albert
E. Olsen.

Seks steder i Trøndelag
målte over 22 grader
mandag 

- Etter hvert som det blir naturlig vil vi sette opp Tess-skilt, men vi vil
gjerne at Albert E. Olsen-navnet lever ved siden av oss så lenge som
mulig, sier han.

Jyske Bank krever betaling
for penger på sparekonto

Innfrir bankens krav

IKT-problemer for politiet
over hele landet

I en tidligere oppsummering fra bostyrer ble anslått at Albert E. Olsen
AS hadde rundt 600 kreditorer, med samlede krav mot selskapet på
Dine data,
ditt
rundt
125valg
millioner kroner.
Vi bruker dine data og cookies til å forbedre og tilpasse tjenester, abonnement og annonser du ser og bruker. Du
Sparebank 1 SMN var selskapets bankforbindelse, og hadde pant i
kan når som helst tilpasse hvordan dine data brukes.

varelageret og driftstilbehøret. Tonning opplyser at banken hadde rundt

65 millioner kroner utestående, og at dette i det vesentligste blir innfridd

Jeg forstår
Jeg vil vite mer

Dette lå igjen etter at
metrobussene tra
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På konkurstidspunktet hadde Albert E. Olsen AS rundt 40 millioner
kroner i krav mot sine kunder. Tonning sier at dette vil bli krevd inn, og
at det også vil bli solgt unna noen andre eiendeler fra boet.
- Det er derfor sannsynlig at det blir dividendeutbetaling til øvrige
kreditorer utover panthaver Sparebank 1 SMN, skriver Tonning i en

Kvinner underviser - menn
forsker 

pressemelding.

Forsøkte tilbakekjøp

MC-velt i Trondheim
sentrum

På konkurstidspunktet var bedriften eid av selskapet Albert E. Olsen
Holding, som fortsatt er eid av etterkommerne til gründeren Albert E.
Olsen som etablerte bedriften i Trondheim i 1902.
Albert Emil Olsen, oldebarn til grunnleggeren og største eier i
holdingselskapet, sier at de forsøkte å kjøpe tilbake virksomheten, men
at de ikke klarte å matche budet fra Tess. Holdingselskapet sitter fortsatt
på merkevarerettighetene, men Olsen sier at de ikke har noen
PÅ FORSIDEN
NÅ
umiddelbare
planer for hva det skal brukes til.

- Nei, i dag har vi ikke det. Vi har nok med å ta oss av de ansatte, og vi
har ikke tenkt på noe annet, sier Olsen.

§

INDUSTRI

NÆRINGSLIV

VIS DEBATT

Dette lå igjen etter at
metrobussene traff
hverandre på Moholt 

KONKURS

Metrobuss fikk trøbbel på
Bakke bru i morgenrushet 

RBK-treneren bekrefter:

Har sett på en ny spiss



Jyske Bank krever betaling
for penger på sparekonto

Dine data, ditt valg
Vi bruker dine data og cookies til å forbedre og tilpasse tjenester, abonnement og annonser du ser og bruker. Du
Vigdenes: - En oppvåkning å
kan når som helst tilpasse hvordan dine data brukes.

samarbeide med MDG 
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Opprør i Melhus mot nytt busstilbud:
Dale krever gjennomgang av
pengebruken i bomselskapene

- Fra i dag velger jeg
bil i stedet for buss 
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