
Aksjer i NSK AS - spørsmål og svar 

1. VPS og registrering

Spørsmål: Jeg har ikke registrert aksjene mine på VPS-konto, hvordan gjør jeg det? 

Svar: Hvis du ikke har registrert aksjene dine bør du ta kontakt med din bank, så 
får du hjelp til å opprette VPS-konto hos dem. Når du har fått åpnet konto 
må du fylle ut VPS registreringsskjema som du finner på vår webside og 
sende dette til DNB.  

Hvis du ikke vil ha aksjene kan du selge dem. Informasjon om hvordan du 
gjør dette finner du på vår nettside under overskriften ”Kjøp og salg av 
aksjer”. 

Spørsmål: Hva betyr «VPS-konto» - hva er det for noe? 

Svar: «VPS-konto» kan sammenlignes med en bankkonto. Forskjellen er at mens 
man har penger på en vanlig bankkonto, så man har aksjer på en VPS-
konto. Idag er det vanlig å registrere aksjene elektronisk i stedet for å ha 
aksjebrev som registreres i en aksjeeierbok i selskapet. For å få registrert at 
man eier elektroniske aksjer, som for eksempel aksjene i NSK, må man ha 
en VPS-konto. 

2. Kjøp og salg / aksjenes verdi

Spørsmål: Hvor mye er en aksje i NSK verdt? 

Svar: Et uavhengig konsulentselskap la i november 2018 fram vurdering som 
estimerte at aksjene var verdt i størrelsesorden 178 - 230 kroner per aksje,  
avhengig av forventet kraftpris. 

Aksjene har i 2018 vært omsatt til en gjennomsnittspris på 200 kroner per 
aksje, men det har vært omsatt aksjer både langt over og langt under 
dette. 

Hvilken pris man faktisk kan selge aksjene for avhenger av hva potensielle 
kjøpere er villige til å betale for aksjene. Dette kalles markedspris. For å 
selge aksjene må man altså finne en kjøper og avtale en pris. 

Spørsmål: Hva gjør jeg hvis jeg vil selge aksjene mine? 

Svar: Hvis du vil selge aksjene dine må du finne noen som er interessert i å kjøpe 
aksjene, bli enige om pris, og skrive en avtale. På vår nettside finner du et 
avtaleskjema som kan lastes ned og brukes til dette (skjemaet ligger under 
overskriften ”Kjøp og salg av aksjer). Når begge partene har signert avtalen 
sendes denne til NSK for videre håndtering.  
(Se også neste spørsmål angående forkjøpsrett) 



Spørsmål: Jeg har hørt at det er noen som har forkjøpsrett på aksjene. Hva betyr dette, 
og hvem er det som har forkjøpsrett? 

Svar:   I vedtektene til NSK står det at Salten Kraftsamband og kommunene  
 (Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord) har forkjøpsrett hvis noen selger  
 sine aksjer. Dette betyr at de har rett til å kjøpe aksjene hvis du vil selge, selv 
om du har avtalt å selge aksjene til noen andre. Prisen som de med 
forkjøpsrett skal betale vil normalt være den prisen du har avtalt med den 
opprinnelige kjøperen. 

Spørsmål: Hva skjer hvis jeg har avtalt å selge aksjene til noen andre, og så sier Salten 
Kraftsamband eller kommunene at de vil bruke forkjøpsretten sin? Må jeg 
selge aksjene uansett, eller kan jeg ombestemme meg og ikke selge aksjene 
likevel? 

Svar:   Hvis du har skrevet avtale om salg og sendt denne inn til NSK kan du ikke 
ombestemme deg og la være å selge aksjene. 

Spørsmål: Kan NSK hjelpe meg å få solgt aksjene mine? Kan NSK kjøpe aksjene mine? 

Svar: Nei, vi har ikke anledning til å involvere oss i kjøp og salg av aksjer. Vi kan 
heller ikke kjøpe aksjer selv. 

Spørsmål: Jeg vil gi aksjene mine til mine barn/barnebarn. Kan jeg gjøre det uten at 
noen bruker forkjøpsrett? Hva må jeg gjøre? 

Svar:   Overføring/salg av aksjer til ektefelle, samboer, barn eller barnebarn utløser 
ikke forkjøpsrett. Du kan derfor gi bort eller selge aksjene dine til disse uten 
at Salten Kraftsamband eller kommunene kan bruke forkjøpsrett.  

3. Selvangivelse og skatt

Spørsmål: Jeg er redd for at det blir masse ekstra arbeid med selvangivelsen hvis jeg 

Svar: 

må føre opp aksjene også. Har jeg rett i dette? 

Siden aksjene er registrert i Verdipapirsentralen vil alle nødvendige 
opplysninger bli lagt inn automatisk i den ferdigutfylte selvangivelsen som du 
får fra ligningskontoret. Det blir ingen ekstra tall eller poster som du må fylle 
inn selv. 

Spørsmål: Må jeg betale skatt hvis jeg selger aksjene mine? 

Svar: Ja. Når man selger aksjer må man betale skatt på gevinsten man har hatt, 
med 28%. For alle som har fått aksjer utdelt direkte fra NSK uten å betale 
noe direkte for aksjene, vil hele salgsbeløpet være gevinst. Hvis man for 
eksempel selger aksjer for 10.000 kroner vil man måtte betale  
2.800 kroner i skatt. 



Spørsmål: Må jeg betale formueskatt? Hva blir ligningsverdien av aksjene? 

Svar: Om du må betale formueskatt avhenger av hvilken nettoformue du har i 
utgangspunket, altså om din netto ligningsmessige formue overstiger det 
skattefrie beløpet. I 2018 er det skattefrie beløpet 1.480.000 kroner for 
personlige skattytere som lignes for seg, og dobbelt beløp for ektefeller som 
lignes under ett for felles formue. Hvis din formue er høyere en dette må du 
betale 0,85 % formuesskatt på det overskytende beløpet. 

For 2018 er den ligningsmessige verdien per aksje 67,88 kroner. Dette er en 
lav verdi i forhold til den reelle verdien av aksjene. Ligningsverdien beregnes 
av skattemyndighetene.  

4. Utbytte på aksjene

Spørsmål: Når får jeg utbytte på aksjene mine? 

Svar: Det er generalforsamlingen som bestemmer utbyttet hvert år. Utbetalingen 
vil normalt skje innen utløpet av juni måned.

Spørsmål: Blir det betalt utbytte hvert år? 

Svar:   Det er generalforsamlingen som bestemmer om det skal betales utbytte, men 
vi forventer at det blir utbytte hvert år. 

Spørsmål: Hvem er det som får utbyttet hvis aksjene blir solgt? 

Svar:  Det er den som står oppført i selskapets aksjonærregister på den dagen 
generalforsamlingen avholdes som får utbyttet. Når man kjøper aksjer er det 
svært viktig å være oppmerksom på at man ikke blir registrert i aksjonær-
registeret før styret har godkjent kjøpet, og DNB har ført inn den nye 
aksjonæren i registeret. Det vil derfor alltid gå noen uker fra man skriver 
avtale om kjøp til man faktisk står i aksjonærregisteret som eier. 

Hvis kjøper/selger er usikre på hvem som får utbyttet kan man avtale 
konkret/skriftlig hvem som skal ha utbyttet. 




