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Under Schibsted ASAs generalforsamling 11. mai 2006 
orienterte Tinius Nagell-Erichsen generalforsamlingen 
om forholdet mellom Stiftelsen Tinius og Schibstedkon-
sernet – og sa blant annet: 

Mange steder rundt om i verden er ytringsfriheten i fare. 

Som gammel journalist og eier er jeg blitt mer og mer 
opptatt av at eierskapet må sikre Schibsteds aviser og 
øvrige medier frihet og uavhengighet. En fri presse er 
kanskje den største sikkerhet vi kan ha for et sterkt og 
levende demokrati.

På bakgrunn av dette har jeg ønsket at min eierpart i 
Schibsted skulle bidra til å opprettholde redaksjonell 
uavhengighet, troverdighet og kvalitet i de medier vi er 
eiere i. Dessuten har jeg villet sikre en langsiktig og 
sunn økonomisk utvikling av Schibstedkonsernet, med 
et sterkt, stabilt og norsk eierskap.

Med sikte på dette ble min eierpart på 26,1 prosent av 
konsernet gitt spesielle rettigheter i Schibsteds ved-
tektssystem da vi traff beslutningen om å børsnotere 
selskapet. I 1996 opprettet jeg så ”Stiftelsen Tinius” 
for å sikre at Schibsted-konsernet videreføres som 
mediakonsern, drevet etter de samme redaksjonelle og 

forretningsmessige hovedretningslinjer som i dag. Stif-
telsens styre fikk i oppgave å overvåke dette, og samtidig 
arbeide for en langsiktig og sunn økonomisk utvikling av 
Schibsted.

Det er min oppfatning at Stiftelsen Tinius har vært et 
effektivt hinder overfor kapitalsterke krefter som ellers 
ville ha forsøkt å kjøpe opp konsernet. Uten stiftelsen 
ville Schibsted neppe eksistert slik som konsernet er 
i dag, og vi ville heller ikke hatt de samme muligheter 
for å utvikle selskapet. Stiftelsen har effektivt begrenset 
interessen for oppkjøp.

Når medieselskaper i andre land har ønsket å få Schib-
sted inn på eiersiden, har vi sett hvordan stiftelsen bidrar 
til en positiv vurdering av oss som samarbeidspartner.

Styrken i ”Stiftelsen Tinius” er at i motsetning til mange 
andre stiftelser og andre ordninger, så har den makt. 
Hvis makten brukes fornuftig, er den virkelig til beskyt-
telse for frihet og uavhengighet i mediekonsernet 
Schibsted.

Det er mitt håp at det jeg har gjort vil gavne de verdiene 
jeg i mange år har arbeidet for å bevare og forsvare.

” Eierskapet må sikre 
Schibsteds medier   
frihet og uavhengighet”

”

”



Stiftelsen Tinius ble opprettet av Tinius Nagell-Erichsen 
ved gavebrev av 8. mai 1996, og har en grunnkapital på 
NOK 10 millioner. Nagell-Erichsen overførte den eneste 
stemmeberettigede aksjen i Blommenholm Industrier 
AS til stiftelsen 5. mai 2006. Blommenholm Industrier 
eier 26,1 prosent av aksjene i Schibsted ASA, og er 
selskapets største aksjonær. Stiftelsen Tinius forvalter 
dermed Schibstedkonsernets største aksjepost.

Tinius Nagell-Erichsen 
styrets formann

Tidligere journalist bl.a. i Aftenpos-
ten, disponent i Verdens Gang og 
adm. direktør i Aftenposten. Flere 
perioder som formann i Avisenes 
Arbeidsgiverforening 1972 – 87. 
Tidligere styreformann, i dag vise-
formann, i Schibsted ASA. Styrefor-
mann i Blommenholm industrier 
AS. Tidligere styreformann og sty-
remedlem i Aftenposten og Verdens 
Gang, styreformann i Fædrelands-
vennen og styremedlem i Afton-
bladet. Master of Science, London 
School of Economics 1959.

Vedtekstendringer i Schibsted ASA 
krever tre fjerdedels flertall, og 
ingen aksjonær kan i følge vedtek-
tene eie eller stemme for mer enn 
30 prosent av aksjene. Gjennom ved-
tektene i Schibsted ASA er det også 
sikret at vesentlige beslutninger i 
konsernets datterselskaper krever 
tre fjerdedels flertall på  generalfor-
samlingen i Schibsted ASA.

Så lenge eierposten på 26,1 
prosent holdes samlet, gir disse 
vedtektsbestemmelsene betyde-
lig innflytelse over eierskapet av 
Schibsted.

Vedtektene i Stiftelsen Tinius 
fastslår at stiftelsen skal arbeide for 
at Schibstedkonsernet skal videre-
føres som mediekonsern, drevet 
etter de samme redaksjonelle og 
forretningsmessige hovedretnings-
linjene som i dag. Redaksjonell 
uavhengighet, troverdighet og kva-
litet skal være retningsgivende for 
alle medier og utgivelser som eies 
av Schibstedkonsernet. Stiftelsen 
skal likeledes arbeide for en lang-
siktig, sunn økonomisk utvikling av 
konsernet.

Stiftelsens styre består av Tinius 
Nagell-Erichsen, Per Egil Hegge, 
John A. Rein og Ole Jacob Sunde. 
Etter Nagell-Erichsens bortgang 
skal styret bestå av tre medlem-
mer. Hvert medlem utpeker selv sin 
etterfølger.

Stiftelsen hadde i 2006 kapitalen 
plassert i aksjefond, obligasjons-
fond, hedgefond og bank. Årets 
resultat er et underskudd på NOK 
235.130. Balansen bærer preg av at 
Tinius Nagell-Erichsens, samtidig 
med at han overførte den stemme-
berettigede aksjen i Blommenholm 
Industrier, skjenket stiftelsen en 
verdipapirportefølje med verdi NOK 
32.832.184 som gave. Styret mener 
at årsregnskapet gir et korrekt bilde 
av stiftelsens eiendeler og gjeld, 
finansielle stilling og resultat.

Til grunn for årsregnskapet ligger 
forutsetningen om fortsatt drift, da 
driftens soliditet er god.

Det er i 2006 ikke utbetalt styreho-
norar. Revisors godtgjørelse utgjorde 
NOK 7.500,-. Stiftelsen har ingen 
ansatte, men etterlever prinsippet 
om likestilling. Stiftelsen forurenser 
ikke det ytre miljø.

Oslo, 1. juni 2007

 Tinius Nagell-Erichsen  Per Egil Hegge
        (Styrets leder)  (Styremedlem)

         John A. Rein  Ole Jacob Sunde
      (Styremedlem)  (Styremedlem)

Styrets beretning for 2006

Forvalter av Schibstedkonsernets største aksjepost



John Rein
styremedlem

John A. Rein er forretningsadvokat 
og partner i Wikborg Rein. Møterett 
for Høyesterett. Han er styremed-
lem i en rekke bedrifter bl.a. vara-
medlem Schibsted ASA, styremed-
lem VG og Blommeholm industrier 
AS. Rein har vært juridisk rådgiver 
for Tinius Nagell-Erichsen i nær-
mere tyve år. Tidligere universitets-
stipendiat ved Nordisk Institutt for 
Sjørett (1978 – 1979) og Contracts 
Manager, Conoco, London (1979 
– 1981).
 

Ole Jacob Sunde
styremedlem

Styreleder i Schibsted ASA. Grunn-
legger og styreleder i Formues-
forvaltning ASA. Etablerte Indus-
trifinans Forvaltning ASA i 1983, 
daglig leder inntil 2000. Tidligere 
konsulent i McKinsey & Co. (1980 
– 83). Diverse øvrige styreverv, 
bl. a. i Blommeholm industrier 
AS. Utdannet fra Université de 
Fribourg, Sveits (1976) og Kellogg 
School of Management, Northwes-
tern University, USA (1980 – with 
distinction).

Per Egil Hegge
styremedlem

Ansatt i Aftenposten 1962-2005. 
12 år som utenrikskorrespondent 
i London, Moskva og Washington 
DC. Redaktør i A-Magasinet 1984-
1988. Kulturredaktør 1992-1998. 12 
bøker, deriblant biografier om Otto 
Sverdrup, Fridtjof Nansen og Kong 
Harald V. Narvesen-prisen 1969. 
Oslo og Bærum Riksmålsforenings 
gullpenn 1993. Ridder av 1. klasse 
av St. Olavs orden 2003. Cand. mag. 
Oslo Universitet med fagkretsen 
russisk, engelsk og statsvitenskap 
(1966).

Forvalter av Schibstedkonsernets største aksjepost

Stiftelsen etablerer forskningsstipend
Stiftelsen Tinius ønsker å finansi-
ere et treårig forskningsstipen-
dium for en forsker som i sti-
pendietiden tilknyttes en av våre 
institusjoner for utdannelse i jour-
nalist- og mediefag, eventuelt at 
han/hun fysisk plasseres ved Insti-
tutt for Journalistikk i Fredrikstad. 
Hensikten med stipendiet er at det 
skal munne ut i en avhandling for 
doktor- eller mastergraden. 

Stiftelsen vil ønske å få belyst 
følgende spørsmål:

• Hva påvirker ytringsfriheten?
•  Hvilke følger har forskjel-

lige former for eierskap og 
eierkonsentrasjon?

•  Hvilke konsekvenser for mediene 
har den teknologiske utvikling, 
tatt i betraktning at den enkelte 
person, og institusjoner utenfor 
mediene, i dag har langt større 

muligheter for å komme til orde 
overfor offentligheten?

Stipendiets beløp beregnes til tre 
årslønner for en forsker, etter de 
satser som er fastsatt i lønnssys-
temet i Norges Forskningsråd.

Stipendiet blir offentlig utlyst i 
august 2007. Stiftelsens styre 
utdeler stipendiet etter å ha rådført 
seg med Norsk Presseforbund. 



   2006  2005 
DRIFTSKOSTNADER   
Annen driftskostnad    460 825  176 693 
Sum driftskostnader   460 825  176 693 

Driftsresultat   (460 825)  (176 693) 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER   
Mottatt utbytte   323 855  0 
Renteinntekt bank   22 824  2 610 
Renteinntekter rentefond   552 496  616 174 
Realisert gevinst+/tap-på verdipapirer   (2 028 308)  (13 062) 
Urealisert gev+/tap-på verdipapirer   1 354 828  12 729 
Sum finansinntekter og finanskostnader   225 695  618 451 

ÅRSOVERSKUDD (-UNDERSKUDD)   (235 130)  441 758 

OVERFØRINGER   
Overføring udekket tap   (235 130)  441 758 
Sum overføringer   (235 130)  441 758 

Stiftelsen Tinius 
Resultatregnskap 1.1 - 31.12

Stiftelsen Tinius 
Balanse per 31.12

   31.12.2006  31.12.2005
EIENDELER

ANLEGGSMIDLER
Aksjer i Blommenholm Industrier AS   30 000  0
Sum anleggsmidler   30 000  0

OMLØPSMIDLER

Fordringer
Andre fordringer   75 778  0
Sum fordringer   75 778  0

Investeringer
Aksjefond    19 263 906  1 087 252
Hedge fond    1 808 797  1 756 485
Obligasjonsfond    23 492 122  14 570 992
Pengemarkedsfond    4 410 573  0
Valutaterminer    28 414  (12 186)
Sum investeringer   49 003 812  17 402 543

Bankinnskudd   1 021 098  39 320
Sum omløpsmidler   50 100 688  17 441 863

SUM EIENDELER   50 130 688  17 441 863

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Grunnkapital    42 862 184  10 000 000
Sum innskutt egenkapital   42 862 184  10 000 000

Annen egenkapital    7 191 591  7 426 721
Sum opptjent egenkapital   7 191 591  7 426 721

Sum egenkapital   50 053 775  17 426 721

GJELD
Annen kortsiktig gjeld   76 913  15 142
Sum kortsiktig gjeld   76 913  15 142

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   50 130 688  17 441 863

Tinius Nagell-Erichsen
Styrets leder

John Rein
Styremedlem

Ole Jacob Sunde
Styremedlem

Per Egil Hegge
Styremedlem

Oslo, 1. juni 2007



Vedtekter for Stiftelsen Tinius
§1 Firma
Stiftelsens navn er “Stiftelsen Tinius”. 

Styret representerer stiftelsen utad. Styret kan gi styrets 
formann rett til å representere stiftelsen utad så lenge dette 
er Tinius Nagell-Erichsen. Deretter kan styret gi styrets for-
mann og ett styremedlem i fellesskap rett til å representere 
stiftelsen utad.

§2 Grunnkapital
Stiftelsen er opprettet av Tinius Nagell-Erichsen ved 
gavebrev av 8. mai 1996. Stiftelsens grunnkapital er NOK 
10.000.000.

§3 Formål
Stiftelsen er eier av den stemmeberettigede A-aksjen i 
Blommenholm Industrier AS. Stiftelsen skal forvalte aksjen 
og stiftelsens øvrige formue etter følgende retningslinjer:

Schibstedkonsernet skal drives etter de redaksjonelle 
og forretningsmessige hovedlinjer som ble lagt til grunn 
ved opprettelsen av konsernet og deretter har vært 
retningsgivende.

Schibstedkonsernet skal drives på en måte som sikrer frie 
og uavhengige redaksjoner i konsernets aviser og øvrige 
datterselskaper med redaksjonell virksomhet.

Schibstedkonsernets utgivelser skal tilstrebe kvalitet og 
troverdighet. De skal forsvare verdier som trosfrihet, tole-
ranse, menneskerettigheter og demokratiske prinsipper.

Stiftelsen skal arbeide for en langsiktig, sunn økonomisk 
utvikling av Schibsted-konsernet.

Stiftelsen skal også ved behov arbeide for å påvirke de ram-
mebetingelser som er vesentlige for å sikre frie og uavhen-
gige redaksjoner.

§4 Styrets sammensetning
Stiftelsens styre skal i Nagell-Erichsens levetid bestå av 
minimum tre og maksimum fire personer. Tinius Nagell
Erichsen utpeker styrets medlemmer så lenge han lever. 

Deretter skal styret bestå av tre personer utpekt av Nagell-
Erichsen før hans bortgang. Disse styremedlemmer utpe-
ker selv sine respektive personlige varamenn. Varamannen 
rykker automatisk opp og blir ordinært styremedlem når 
styremedlemmet fratrer. 

For ettertiden skal styrets medlemmer til enhver tid utpeke 
en varamann som samtidig vil være dette styremedlemmets 
personlige etterfølger. Den som har utpekt varamannen 
har, frem til vedkommende er blitt ordinært styremedlem, 
rett til å foreta nytt valg av varamann.

Tinius Nagell-Erichsen har rett til å være styrets formann 
så lenge han er styremedlem. Deretter velger styret selv 
styrets formann.

§5 Styrets beslutninger
Hvis et styremedlem har forfall, skal varamannen gis rett til 
å møte i hans sted. Styret er vedtaksført når alle styremed-
lemmer, eventuelt deres varamenn, er tilstede.

Styrets beslutninger bør være enstemmige. Dersom dette 
viser seg umulig, også etter at saken er behandlet i nytt 
styremøte, gjelder som styrets beslutning det flertallet har 
stemt for.

Styret kan innenfor de rammer som til enhver tid følger av 
lovgivningen, enstemmig beslutte henholdsvis vedtektsend-
ringer og oppløsning av stiftelsen.

Styret skal bestrebe seg på å finne løsninger i samsvar med 
intensjonene i § 3 Formål, men er i sitt arbeide forutsatt å 
ha betydelig forretningsmessig fleksibilitet.

§6 Revisor
Revisor velges av styret.



Adresse:
Stiftelsen Tinius
c/o Formuesforvaltning
Postboks 1777 Vika
0122 OSLO
Tlf.: + 47 22 42 65 76


