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Proaktiv Næringsmegling, Remmes og Markhus 

pengeutpressings plan, betale 5,25 millioner ved  

 

kynisk misbruk av namsmann som pengeinnkrever. 

 

hvor disse tre aktørene kamuflerer pengeutpressingen 

ved å lure og forlede seksjonssjef for namsmann 

 

Leverer ikke motytelsen 1000 aksjer som Holmefjord tvinges 

til å kjøpe, for å rane til seg andres eiendommer med en serie 

av forfalskete dokumenter,  

 

og taktisk bruk av en forfalsket voldgiftsdomsslutning 

 

Tvinge StigHolm Invest AS v /Holmefjord 

til å kjøpe Remmes Hjem Kjære Hjem 50 % aksjepost for 5,25 millioner 

som bygger på en blyanrettet og forfalsket voldgiftsdomsslutning, som henviser 

til lover som ikke eksisterer, for å prøve å forsvare, dekke over bedrageriet. 

 

 
 

Hvordan gjennomføres stjelingen, og at pengeutpressingen skal  

se både rettmessig og legalt ut 

Der blir oppdiktet en voldgiftsdomsslutning ytelse mot ytelse, hvor StigHolm 

Invest AS v / G Holmefjord skal tvinges til å kjøpe Hjem Kjære Hjem AS v / 

Remmes aksjepost 50 % andel 1000 aksjer i Holmefjords opprinnelige private 

eiendom for 5,25 millioner. 

For å innkreve de 5,25 millioner starter de opp med å tvangsselge StigHolm 

Invest AS 50% andel 1000 aksjer, i Holmefjords egen private eiendom. 

 

Men det stopper ikke der. 

1. Aktørene leverer ikke aksjeposten, motytelsen du tvinges til å kjøpe,  

den selges to ganger, neste gang til Byggmester Markhus i en hemmelig plan 

disse tre aktørene imellom, straffbart dobbeltsalg  

 

2. De neglisjerer totalt pålegg og instruks fra seksjonssjef for namsmann  

(som endelig kom på banen), for ellers ville de ikke lykkes med lureriet 
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3. Og de neglisjerer totalt 

 
 

Remmes handling og forfalskning  

endring av eierforholdet 01.11.2010, og handlingen 12.03.2012, hvor Remme 

benytter forfalskningen 01.11.2010 for å fjerne Holmefjord fra 

byggesaksbehandlingen på kommune, er klare bevis på at Remmes 50 % 

aksjepost som du skal tvinges til å kjøpe, ikke vil bli levert,  

 

men er en pengeutpressings plan, betale 5, 25 millioner for lureri, luft 
 

Både Remme, Proaktiv Næringsmegling og Markhus  

var klar over at dersom det planlagte salget til SØREIDE OG MARKHUS- 

KOALISJONEN skulle bli gjort kjent for STIGHOLM INVEST AS – som altså hadde 

forkjøpsrett til alle selskapets aksjer – ville planen ha falt i grus. 

 

For å få gjennomført planen måtte derfor straffeloven og aksjeloven, samt 

selskapets vedtekter og aksjonæravtalen krenkes en rekke ganger, dette i tillegg 

til at medhjelper PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS måtte korrumperes.  
 

Alt har foregått i all hemmelighet og komplott, men vi fikk tak i 108 hemmeligholdte 

dokumenter via Norges Bank. 

• Remme spurte Holmefjord om han kunne få ta del i utviklingen av Holmefjords private 

eiendom til et terrassert boligprosjekt. Remme fikk ja og fikk en 50 % andel, og skjøt inn  

en aksjekapital på 100.000,-. Men Remme hadde en annen plan, rane til seg alt i et 

krumspring av uredelige handlinger hvor han får med seg 6 sultne aktører, medhjelpere 

 

• Eiendommen var opprinnelig Holmefjords private.  

Holmefjord har ikke mottatt en eneste krone for disse to eiendommen, så en behøver 

verken være advokat eller dommer for å fatte at her er det noe som ikke stemmer 

 

• Bedrageriet har foregått i all hemmelighet og komplott, for å holde StigHolm Invest AS 

forkjøpsrett borte. 

 

1. Så bare forkjøpsretten alene, stopper enhver diskusjon. 

 

2. Også motytelsen, - 1000 aksjer, som StigHolm Invest tvinges til å kjøpe,  

men ikke leveres.  

 

En betaler ikke 5,25 millioner for luft 
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Blyanrettet og forfalsket voldgiftsdomsslutning 

 

Pengeutpressingsplanen var de avhengig av å få utført, ikke levere motytelsen,  

ellers ville ikke dette vært mulig 

 

Så skal disse aktørene lyve, så må de i alle tilfeller lyve slik at det er mulig å tro dem 

 

Det som står i ramme under, Hjem Kjære Hjem AS Remmes mislighold,  

og totale neglisjering av revisors advarsler, som førte til at revisor måtte 

trekke seg, skulle voldgiftsdommer ta stilling til. 
 

Om StigHolm Invest v / Gunnar Holmefjord kan påberope mislighold eller ikke mislighold iht. 

aksjonæravtalen punkt 8.3. Se bilde av punker i ramme under. 

 

Men det unnlot voldgiftsdommer å gjøre. Han brydde seg ikke om det som sto her, - misligholds 

punktene, for da å kunne skrive en domsslutning hinsides all fornuft, som ikke en gang de 

 

ordinære domstoler har lov å gjøre. Dette beviser hvilke tarvelige handlinger voldgiftsdommer 

foretar seg. 

 

Grunnloven § 96. 

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet 

til eller er utbytte fra en straffbar handling. 
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I stedet for å ta stilling til mislighold eller ikke mislighold iht punktene over, skriver 

voldgiftsdommer denne domsslutning, som også er blyanrettet og forfalsket i etterkant,  

se bilde under. 
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Ikke en gang de ordinære domstoler  

kan dømme eller tvinge noen til å måtte kjøpe noe en ikke kjenner til prisen på, eller ønsker å 

kjøpe. 

Dersom personen ikke har penger, skal en da sette han i fengsel, selge hans hus, hytte, båt eller 

bil. Hvis slike teknikker skulle være mulig ville det være tusenvis av  

hus, hytter, båter eller biler som sto for tvangssalg. 

 

Videre er dette et aksjeselskap og et hvert kjøp må styrebehandles.  

Da må en kjenne prisen og det må tas stilling til om selskap har midler til å kjøpe, hvis ikke kan 

en risikere at de går konkurs.  

Styret må også ta stilling til om dette er det selskapet skal drive med eller ta fatt på. 

 

For øvelsens skyld  

kan det nevnes at de alminnelige domstoler – etter å ha funnet at det foreligger mislighold i en 

gitt sak – kan dømme en aksjonær til å måtte selge sine aksjer,  

 

men å felle dom på at det ikke foreligger mislighold, for deretter å dømme den som har påstått at 

det foreligger mislighold til å kjøpe den andre aksjonærens aksjer,  

vil aldri kunne finne sted. En slik domsslutning vil fremstå som fullstendig absurd, og stridende 

mot rettsordenen, men det var altså nettopp hva voldgiftsdommer falt ned på. 

 

Grunnloven § 96. 

Ingen kan dømmes til å avstå fast eiendom eller samlet formue, med mindre verdiene er benyttet 

til eller er utbytte fra en straffbar handling. 

 

 

 

Forfalskning og uredelighet - steg 1 

 

Voldgiftsdomsslutningen er blyanrettet i etterkant og er på det grunnlag 

en forfalskning.  
 

Det er den taktiske uredelige bruken av denne forfalskede voldgiftsdomsslutningen som har ført 

saken til det punkt hvor den står i dag. 

 

Men uansett forfalskning eller ikke,  

så skal StigHolm Invest AS v / Gunnar Holmefjord ha motytelsen 1000 aksjer i retur,  

en betaler ikke 5,25 millioner for luft  

En voldgiftsdom kan bare rettes i medhold av lov.  

Retting er foretatt på eget initiativ. Det er altså ingen som har krevd retting. Det fremgår av 

voldgiftsloven § 38, tredje ledd, at denne type retting (altså; på dommerens eget initiativ) bare 

kan finne sted etter at partene har blitt varslet og blitt gitt mulighet til å uttale seg. 

Voldgiftsdommeren unnlot å kontakte partene, og rettelsen er følgelig gjort uten hjemmel.  

 

Med andre ord står vi overfor en forfalsket dom.  

Dommen er følgelig, også på dette grunnlag, å anse som en nullitet som ikke bærer rettskraft, og 

som naturlig nok ikke kan fullbyrdes.  

I tillegg til å ha foretatt en rettsstridig retting av en dom,  

har voldgiftsdommeren vist til feil hjemmel for rettingsadgangen, nærmere bestemt har han vist 

til en lov som for lengst var opphevet, nemlig tvistemålsloven § 156, 

se gul – blyant markering i tekstramme voldgiftsdomsslutning. 

På dette tidspunktet hadde voldgiftsloven, og dens § 38, vært gjeldende lov i mer enn 5 år, noe 

voldgiftsdommer åpenbart ikke hadde fått med seg, eller en beregnet handling. 
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I lys av ovennevnte må en stille spørsmål ved hvorvidt voldgiftsdommer har behandlet saken 

etter den for lengst opphevede tvistemålsloven – herunder det opphevede voldgiftskapittelet – 

hvilket mye kan tyde på, jf at han behandlet også  

saksomkostningsspørsmålet etter denne opphevede loven.  

 

Omkostningene skal behandles i medhold av voldgiftsloven kapittel 8, og selvsagt ikke i medhold 

av den for lengst opphevede tvistemålsloven § 174, slik voldgiftsdommer like fullt har gjort, jf 

fjerde avsnitt på dommens siste side.  

 

 

Like fullt roter han inn voldgiftskapittelet og andre bestemmelser i den opphevede 

tvistemålsloven, dette i tillegg til å behandle tvistetemaer som bare de alminnelige  

domstoler kan behandle. 

Det er uansett ingen tvil om at voldgiftsdommen av 19. februar 2010 er å betrakte som en 

forfalskning, og en nullitet uten rettskraft.  

Populært sagt så er voldgiftsdommen fullstendig verdiløs og ugyldig.  

 

Den ene delen av domsslutningen pkt. 1 – betaling for aksjene – har likevel blitt fiktivt 

«fullbyrdet», men motytelsen 1000 aksjer er ikke levert. Det har de stukket av med.  

Det er et faktum at det i den originale voldgiftsdommen ikke er gitt noen oppfyllelsesfrist, se bilde 

av den originale domsslutning. Over og under er bilde av den forfalskete 

 
 

Videre viser det seg også at brudd på aksjelovens bestemmelser verken kan voldgis eller 

tvangsfullbyrdes. Remme mottok flere varsler fra revisor om brudd på aksjelovens bestemmelser, 

men Remme brydde seg ikke, hvilket førte til at revisor måtte trekke seg. 

 

At brudd på aksjelovens bestemmelser verken kan voldgis eller tvangsfullbyrdes  

forteller professor Giuditta Cordero – Moss meg ifm forskningsprosjektet til Statoil og Yara om 

voldgift. Hun forteller meg i romjulen 2011 på telefonen, da er du nok blitt lurt  

 

 

Remme sender den forfalskete domsslutning til namsmann  

 

med krav om at StigHolm Invest AS v/ Gunnar Holmefjord skal bli tvunget til å  

betale 5,25 millioner, mot å få motytelsen Hjem Kjære Hjem sine 1000 aksjer.  
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Men Remme sammen med namsmanns medhjelper Proaktiv Næringsmegling AS  

legger opp til at motytelsen 1000 aksjer ikke skal bli levert.  

Remme og Proaktiv Næringsmegling planlegger at motytelsen 1000 aksjer også blir solgt til Bjørn 

Rune Markhus i en avtalt hemmelig plan med Markhus, hvilket er straffbart dobbeltsalg 

 

Da driver disse tre aktørene med planmessig pengeutpressing 

 

De kynisk misbruker namsmann som pengeinnkrever, og kamuflerer planlagt 

pengeutpressing på 5,25 millioner, ved ikke å levere motytelsen som  

seksjonssjef for namsmann hadde pålagt aktørene å levere. 

 

En betaler ikke 5,25 millioner for luft 

 

Proaktiv Næringsmegling AS ble oppløst som selskap, som hastesak, en fryktet vel  

konsekvensene av den korrupsjon og de uredelige handlinger man involverte seg i. 

Ble avslørt av adv Steenstrup, de drev ulovlig, hadde ikke konsesjon for verdipapirhandel. 

 

 

 

 
 

Så her er klare bevis på at aktørene stjeler disse aksjene, og gjennomfører et svikaktig og 

straffbart dobbeltsalg.  

Dette i tillegg 2 år før, avholder Remme en falsk ekstraordinær generalforsamling 01.11.2010. 

Remme setter inn sin kone Jannicke Remme som styremedlem for StigHolm Invest AS som 

Holmefjord er eneeier av, og forandrer hele eierforholdet som skal benyttes i andre bedrageri 

operasjoner, fjerne Holmefjord og eiendomsutvikler Terje Ledahl fra byggesaksbehandlingen på 

kommunen. 

Byggmester Markhus aktet ikke å kjøpe noen aksjer før Holmefjord og Terje Ledahl var fjernet  

fra saksbehandlingen på kommunen. 

 

Remmes forfalskning og uredelighet - steg 2.  
Forandrer eierforholdet. Se bilder av forfalskningene  

 

Remme setter inn sin kone Jannicke Stien Remme, som nytt styremedlem for 

STIGHOLM INVEST AS, som Gunnar Holmefjord er eneeier av, og eier 50 % av  

Gunnar Holmefjord AS. Ingen andre enn han kan representere StigHolm Invest AS, 

som part, som er klare punkter i aksjonæravtalen. 

1. november 2010 

møttes Magnus Remme og hans advokat, N.N .  

Møtet fant sted på NNs kontor.  

Remme og NN har skrevet en protokoll fra møtet og i denne har de omtalt  

møtet som en Ekstraordinær Generalforsamling  



8 
 
i selskapet GUNNAR HOLMEFJORD AS, dette til tross for at de begge var på  

det rene med at noe slik generalforsamling ikke hadde funnet sted.  

 

Ifølge protokollen valgte Remme seg selv som møteleder.  

Deretter valgte han sin egen advokat NN til å medundertegne protokollen.  

Når dette var gjort godkjente Remme sin egen innkalling for deretter å velge  

sin kone, Jannicke Stien Remme, som nytt styremedlem for STIGHOLM INVEST AS,  

et selskap som altså var eiet av Gunnar Stig Holmefjord og ikke den anmeldte  

gjerningsmann, Jannicke Remme. 

 

Uredelig villighetserklæring 

 

 
 

 

 

 

Falks styreprotokoll 1. nov 2010 signert av Remme og Remmes adv NN 
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Falsk endringsmelding til Foretaksregisteret 1. nov 2010 signert  

av Remme og Remmes adv NN 

 
 

 

Når dette er på plass tar de fatt på uredelig - steg 3 

 
Hvorfor skal StigHolm Invest AS v / Gunnar Holmefjord  

tvinges til å kjøpe Remmes aksjepost,  

når Holmefjord skal fjernes fra byggesaksbehandlingen på kommunen, les under fase 3.  

Da vil ikke denne aksjepost ha noe verdi, kan ikke brukes til noe.  

 

Så handlingen over av 01.11.2010 Remmes forandring av eierforholdet,  

og handlingen under 12.03.2012, er klare bevis på at Remmes 50 % aksjepost  

ikke vil bli levert,  
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men er en pengeutpressings plan, betale 5, 25 millioner for lureri, luft  
 

12.03.2012 

 

Når den lovstridige endringen av eierforholdet er på plass, legger nettverket en plan 

hvordan Markhus Bygg AS skal klare å få hånd om samtlige aksjer og starte bygging på Bellevue 

med de stjålne eiendommene. 

 

Aktørene som har endret eierforholdet oppsøker saksbehandler på byggesak Håkon Færø, 

den 12.03.2012 hvor der legges en plan hvordan de skal få fjernet Gunnar Holmefjord og 

eiendomsutvikler Terje Ledahl fra det pågående planarbeidet, og lage plass for Markhus Bygg AS. 

  

Markhus Bygg AS aktet ikke å kjøpe noen aksjer uten at Holmefjord og Terje Ledahl var blitt 

fjernet fra byggesaken som ble levert inn på nytt 08.12.2005 etter KMBY sin veiledning 

18.08.2005.  

 

Kommunens byggesaksbehandler Håkon Færø sørger for at Gunnar Stig Holmefjord og hans 

eiendomsutvikler Terje Ledahl oppfølging av den pågående byggesaksbehandling, blir avviklet 

 

 
 

Som det fremgår av dette notat så påberopes det at det er Rambøll arkitekter  

v / Torstein Skauge som er tiltakshaver. Dette er bare et skuespill, nyttig medspiller i lureriet, 

for hvor står det skrevet at Torstein Skauge er tiltakshaver? 

Rambøll v / Torstein Skauge følger ei heller videre opp byggesøknaden.  

 

Han sier seg villig til å ta del i dette møte sammen med Remme, og byggesaks behandler  

Håkon Færø for å fjerne Gunnar Holmefjord fra saksbehandlingen,  

slik at Markhus Bygg AS kan ta over.  

 

Dette er grundig bevis på den korrupsjon og uredelige handlinger som kommunes 
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byggesaksavdeling støtter og bistår. Jeg er ikke den eneste. 

 

 

Vår og sommer 2012 uredelig - steg 4 

 

Etter at Remme har fått fullstendig kontroll over selskapet GUNNAR 

HOLMEFJORD AS 1. november 2010, ved å sende falske dokumenter til 

Foretaksregisteret i Brønnøysund iverksatte Remme neste trinn,  

uredelig - steg 4 

 

selge alle aksjene i GUNNAR HOLMEFJORD AS og dermed tilrøve seg STIGHOLM INVEST AS 

verdier i dette selskapet.  

 

At Remme i voldgiftsdomsslutningen også var dømt  

til å levere 1000 aksjer som motytelse, (se voldgiftsdomsslutning og rettslig forpliktelse på  

side 2 over), brydde ikke Remme seg om.  

Her tilbød aktørene Markhus og Carsten Søreide 7,2 millioner, mot å få samtlige aksjer, dette så 

Remme som meget fristene, hvordan rane til seg 7,2 millioner ved å ta del i en triller av uredelige 

krumspring. hvor aktørene planlegger pengeutpressing for å få dette til, ellers ville ikke ranet 

vært mulig. 

 

Pengeutpressing, misbruk av aksjeloven, aksjonæravtalen, selskapets vedtekter, og sender  

falske dokumenter til Foretaksregisteret i Brønnøysund.  

 

Remme og siden Byggmester Markhus meldingene til Foretaksregisteret har – ingen faglig, 

fornuftig, enn si lovlig forankring, og er gjort bevisst i den hensikt at ingen skal forstå noe av  

hva som har passert, og så har man håpet at en lettere desorientert saksbehandler i 

Foretaksregisteret skal godta de innsendte dokumenter.  

 

Carsten Søreide som ikke har revisor bevilgning lenger, er Markhus sin støtte ledsager.  

Søreide er hovedarkitekten for gjennomføringen av de falske protokoller og endringsmeldingene  

som sendes Foretaksregisteret i Brønnøysund. Lage et dokumentkaos med teknikker for å 

desorientere flest mulige mennesker.  

 

De falske dokumenter er opplistet under her:  

Merk den forløpende navneendringen og opprettelse av nye selskapsnavn spesielt  

Bellevue Markhus Holding AS som ble opprettet 01.10.2013 er egentlig planlagt å være 

selskapets egentlige navn,  

 

men en gjør først noen bevisste forvirrende navneendringer. 

 

 

 

Kort opplisting  

av Markhus og Carsten Søreide sine falske ekstraordinære generalforsamlinger, falske 

endringsmeldinger, forløpende navnebytte for at andre skal miste oversikten, og til slutt falsk 

fusjon som er det endelige mål 

 

6. august 2013  

ble det avholdt falsk ekstraordinær generalforsamling i GUNNAR HOLMEFJORD AS.  

Det foreligger ingen lovlig innkalling til denne generalforsamlingen. 
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8. august 2013  

to dager senere ble den falske protokollen sendt sammen med en falsk endringsmelding til 

Foretaksregisteret. Endringsmeldingen er signert av Bjørn Rune Markhus. 

 

1. oktober 2013  

ble det igjen avholdt falsk ekstraordinær generalforsamling i GUNNAR HOLMEFJORD AS, denne 

gang for å endre selskapets navn – til  

GRECO ELVIRA AS 

 

8. oktober 2013  

syv dager senere ble denne falske protokollen sendt sammen med en falsk endringsmelding til 

Foretaksregisteret. Endringsmeldingen er signert av Carsten Søreide. 

 

29. november 2013  

ble det igjen avholdt falsk ekstraordinær generalforsamling i GUNNAR HOLMEFJORD AS (GRECO 

ELVIRA AS), denne gang for å endre selskapets navn – til MARKHUS BELLEVUE AS. 

30. november 2013,  

dagen etter ble denne falske protokollen sendt sammen med en falsk endringsmelding til 

Foretaksregisteret. Endringsmeldingen er signert av Carsten Søreide. 

 

3. desember 2012  

vedtar det ikke-eksisterende selskapet BELLEVUE MARKHUS HOLDING AS å fusjonere med 

GRECO ELVIRA AS (GUNNAR HOLMEFJORD AS). Denne fusjonsbeslutning er da også falsk 

 

Derfor er disse falske ekstraordinære generalforsamlinger og falske endringsmeldinger til 

Foretaksregisteret i Brønnøysund gjort bevist mest mulig uoversiktlig.  

Dette gjør han med stadig ny navngiving og til dels likelydende navn med å bytte på rekkefølgen 

på ordene og navnene som er benyttet.    

 

I løpet av fem dager  

har altså SØREIDE OG MARKHUS- KOALISJONEN endret navn på GUNNAR HOLMEFJORD AS en 

rekke ganger, overdratt selskapet til et ikke-eksisterende selskap, stiftet et nytt selskap, og 

deretter vedtatt fusjon mellom disse to selskap. Det fremstår som åpenbart at fusjonsplanen aldri 

har vært diskutert med noen. Det har det ikke vært tid til.  

 

På én enkelt dag,  

den 2. desember 2013 skal det ikke-eksisterende BELLEVUE MARKHUS HOLDING ha fått seg 

overdratt alle aksjene i GUNNAR HOLMEFJORD AS, foreslått fusjon i begge selskaper, laget 

fusjonsplaner, avholdt generalforsamling for å innhente eiernes samtykke, og deretter varslet 

beslutningen til Brønnøysund, og alt dette altså før selskapet overhodet var registrert i 

Foretaksregisteret.  

Her får vi klare og umiskjennelige signaler om svikefull og bedragersk aktivitet, og det er ingen 
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som helst tvil om at endringsmeldingen bygger på en lang rekke med løgner og falske 

opplysninger.  

Disse meldingene til Foretaksregisteret har – som indikert flere ganger – ingen faglig, fornuftig, 

enn si lovlig forankring, og er gjort bevisst i den hensikt at ingen skal forstå noe av hva som har 

passert, og så har man håpet at en lettere desorientert saksbehandler i Foretaksregisteret skal 

godta dette.  

Kort sagt har SØREIDE OG MARKHUS- KOALISJONEN brakt Foretaksregisteret inn i sitt bedrageri, 

og idet de lyktes med dette har de ikke bare skapt en klar tvil om hvorvidt man kan stole på det 

som registreres i Foretaksregisteret, men også bidratt til å svekke Foretaksregisterets 

opparbeidete tillit i samfunnet. 

 

 

17.09.2012 

ble det inngått en falsk og hemmelig avtale om salg av STIGHOLM INVEST AS’ 

aksjer til MARKHUS BYGG AS1 org.nr. 984 106 6552. 

 
Markhus Bygg AS3 ble ført opp som kjøper av StigHolm Invest AS’ aksjer i Gunnar Holmefjord AS, 

med følgende org.nr. 984 106 655, jf aksjekjøpsavtalen av 17. september 2012.  

Dette organisasjonsnummeret eksisterer ikke i Foretaksregisteret, og er følgelig fiktivt. 

 

Utklipp hemmeligholdt aksjekjøpsavtale med fiktivt org. nr. 

 
 

 

Namsmanns medhjelper Proaktiv Næringsmegling AS er underlagt hvitvaskingsloven, 

ref deres egne nettsider og prospekt,  

 

og var følgelig forpliktet til å bl.a. undersøke kjøpers identitet, jf kapittel 2 i hvitvaskingsloven 

(2009). Dette ble åpenbart ikke gjort, og Proaktiv Næringsmegling AS inngikk dermed avtale med 

et ikke-eksisterende selskap, i strid med hvitvaskingsloven. Igjen får vi et klart signal om at 

tvangsprosessen ikke var ment å følge lovens rammer, og at alle som har medvirket, har gjort 

det i ”kompaniskap.  

 

Videre var Proaktiv Næringsmegling gitt instruks og pålegg av seksjonssjef for namsmann  

at motytelsen 1000 aksjer skulle på plass og leveres. 

 

 

9. STRL § 317, FØRSTE LEDD, JF TREDJE LEDD (grov hvitvasking – selvvask) 

Den som mottar eller skaffer seg eller andre del i utbytte av en straffbar handling 

(heleri), eller som yter bistand til å sikre slikt utbytte for en annen (hvitvasking), 

straffes med bøter eller fengsel inntil 3 år.  

 
1 Etter avtaleinngåelsen 17. september 2012, men før oppgjøret skulle finne sted, endret selskapet navn til MARKHUS 

BOLIG AS. 
2 Etter en kontroll av det organisasjonsnummer som er oppgitt i aksjekjøpsavtalen mellom megler og kjøper, er det blitt 

avslørt at selskapet med det nevnte nummer ikke eksisterer. 
3 Se note 4. 
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Som å yte bistand regnes blant annet det å innkreve, oppbevare, skjule, 

transportere, sende, overføre, konvertere, avhende, pantsette eller la investere 

utbyttet. Likestilt med utbyttet er gjenstand, fordring eller tjeneste som trer 

istedenfor utbyttet. 

 

Proaktiv Næringsmegling AS nektet StigHolm Invest AS v / Holmefjord et hvert innsyn i den 

pågående prosess. Flere purringer ble gjort.  

Der foreligger også skriftlig nektelse 19.06.2012 fra Proaktiv Næringsmegling AS  

 

Taktisk hemmeligholdt 

Aksjekjøpsavtale av 17. september 2012 som ikke ble oppfylt og etterlevd 

Oppgjørsavtale av 17. september 2012, som ikke ble oppfylt og etterlevd,  

ref Deloitte advokatfirma  

 

Ikke konsesjon verdipapirhandel 

PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS var ikke autorisert av Finanstilsynet til å megle salg av 

verdipapirer, og kunne følgelig ikke oppnevnes. Den manglende autorisasjon er bekreftet i 

Finanstilsynets brev av 21. januar 2014. 

BILDE: Innkopiert bilde av e-post av 21. januar 2014 fra Finanstilsynet, hvor det fremgår at 

selskapet ikke var autorisert. 

 
 

Forkjøpsretten neglisjert 

Her er det også nødvendig å minne om at ethvert forsøk på salg til tredjemann straks ville 

aktivere forkjøpsrettsklausulen i aksjonæravtalen, og i aksjelovens bestemmelser.  

 

Både Remme og Byggmester Markhus var klar over at dersom det planlagte salget til SØREIDE 

OG MARKHUS- KOALISJONEN skulle bli gjort kjent for STIGHOLM INVEST AS – som altså hadde 

forkjøpsrett til alle selskapets aksjer – ville planen ha falt i grus.  

 

For å få gjennomført planen måtte derfor  

straffeloven og aksjeloven, samt selskapets vedtekter og aksjonæravtalen krenkes en rekke 

ganger, dette i tillegg til at PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS måtte korrumperes.  

 

Gjennomføringen av planen ville aldri kunne lykkes med mindre man fikk kontroll over 

medhjelperen. Det ligger i kortene at når namsretten så bedrøvelig og fatalt kom til å  

oppnevne en uautorisert medhjelper, ikke konsesjon for verdipapir handel, ville det heller  

ikke være problematisk å korrumpere medhjelperen. 
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I selskapsavtalen og på aksjebrevene, se bilde, er det lagt inn sikring om forkjøpsretten.  

Ingen overdragelse av aksjer kan gjøres uten signatur på aksjebrevet fra rettmessig eier. 

 

Utover dette kan det dokumenteres fra namsmanns egen medhjelper Deloitte advokatfirma at 

ingen aksjer er overført. Alt ble stoppet på grunn av Byggmester Markhus fortsettelse av 

uredelige handlinger.  

 

12.12.2013 Deloitte advokatfirma stopper overføringen  

og tar grep 

 

Namsmanns medhjelper Proaktiv Næringsmegling og Aktiv Oppgjør AS leide inn advokatfirmaet 

Deloitte, pga Byggmester Markhus gjentagende mislighold av de inngåtte avtaler i den 

hemmelige og uredelige aksjekjøpsavtalen og oppgjørsavtale. 

Deloitte stopper overdragelsen av StigHolm Invest AS aksjer, og setter der etter det beløp som 

står på klientkonto til Byggmester Markhus inn på deponeringskonto i Norges Bank og sier totalt 

farvel til Byggmester Markhus, som de har full rett til iht punkt 3.4.2 i den hemmeligholdte og 

rettstridige oppgjørsavtalen.  

 

Der etter besluttes det at PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS blir avviklet.  

PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS har nok fryktet konsekvensene av den korrupsjon og 

uredelighet man involverte seg i, og som det fremgår av Deloittes anmodning 12.12.2013 til 

Norges Bank om hastebehandling (fordi man ønsket selskapet slettet), er det all grunn til å tro at 

selskapets bakmenn har følt at tiden var knapp. 

 

Ble avslørt av adv Steenstrup, drev ulovlig, de hadde ikke konsesjon for verdipapirhandel. 

 

Disse tre aktører: 

Neglisjerer totalt pålegg og instruks fra seksjonssjef for namsmann,  

som kom på banen, at motytelsen skal på plass og leveres 
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Og de neglisjerer totalt  

 
 
Bilde Deloittes Advokatfirma AS’ brev til Norges Bank av 12. desember 2013, hvor det klart 

fremgår at kjøper MARKHUS BYGG AS med fiktivt org. nr. brøt avtalene og at det aldri har  

funnet sted noen aksjeoverdragelse 

 

 
Utklipp hemmeligholdt og rettstridig oppgjørsavtale 

 
 

Byggmester Markhus eide ingen aksjer, det kunne også bekreftes av namsmanns  

egen medhjelper Deloitte advokatfirma i hennes notat av 12. desember 2013  

til Norges Bank, se bilde over 

 

 

 

Hvordan er det mulig for Byggmester Markhus  

 

å avholde en ekstraordinær generalforsamling 6. august 2013, når namsmanns medhjelper 

Deloittes Advokatfirma 12. desember 2013, stopper all overføring av aksjer pga. Markhus 

videre svikefulle og straffbare handlinger, hvor hun der etter sier farvel til Markhus.  

 

Proaktiv Næringsmegling ble avviklet. Markhus ble sittende i et vakuum. Da forsetter Carsten 

Søreide og Bjørn Rune Markhus med nye uredelige handlinger, sender falske protokoller og 

endringsmeldinger til Foretaksregisteret i Brønnøysund.  
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Uansett hvilken av de ovennevnte historier de anmeldte ønsker at påtalemyndigheten skal legge 

til grunn som ”sann”,  

er det et faktum at STIGHOLM INVEST AS’ aksjebeholdning i GUNNAR HOLMEFJORD AS aldri ble 

overdratt,  

og da vises det igjen til Deloitte advokatfirma på vegne av PROAKTIV NÆRINGSMEGLING AS’ 

brev av 12. desember 2013 til Norges Bank, se bilde av brevet på side 15 over. 

  

Videre er det et faktum at STIGHOLM INVEST AS aldri ble gitt muligheten til å gjøre 

forkjøpsretten gjeldende, ved at alt foregikk i et hemmelig komplott,  

med den følge at heller ikke HJEM KJÆRE HJEM AS’ aksjepost noen gang har blitt overdratt til 

andre.  

 

De anmeldtes eierskap har altså kun vært fingert,  

og så har man benyttet denne fabrikasjon overfor offentlig myndighet. Mot denne bakgrunn 

fremstår det – igjen – som åpenbart at Foretaksregisteret er blitt misbrukt og også blitt gjort til 

en sentral del av de anmeldtes straffbare virksomhet. 

 

 

Falske dokumenter i Brønnøysundregisteret 

 

Til Dagbladet 18. juni 2018  

har Lise A Dahl Karlsen uttalt at Brønnøysundregistrene ikke  

kan svare på hvor utbredt det er med forfalskede dokumenter i registrenes arkiver,  

men at de vil vurdere å kartlegge omfanget av forfalskede dokumenter registrert i 

Brønnøysund.[1]  

 

Kripos har avslørt 

at kriminelle nettverk har lykkes med å plassere egne folk i sentrale funksjoner i det offentlige.  

Ifølge fungerende Kripos-sjef Vigleik Antun dreier det seg om ulike former for infiltrering  

på store offentlige arbeidsplasser. 

 

BT 3. mai 2015 

Politileder Frode Karlsen mener det er altfor enkelt å slippe unna med økonomisk 

kriminalitet. Han sier, vi har sett en utvikling hvor man skjuler kriminalitet i kompliserte 

selskapsstrukturer ved hjelp av advokater og regnskapsførere. 

 

 
[1] Dagbladet 18. juni 2018: Oppdaget ikke falske revisorerklæringer.   
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