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Grønn Glede AS er et selskap stiftet i juni 2009. Selskapet har ikke vedtektsbestemmelser om 
forkjøpsrett eller styresamtykke ved eierskifte. Det er fire like store aksjeeiere i selskapet, 
Alfa AS, Bravo AS, Charlie AS og Delta AS. 

  

Selskapets styre består av fem aksjeeiervalgte medlemmer, én representant for hver av 
aksjeeierne og en uavhengig styreleder valgt av aksjeeierne i fellesskap. Styreleder er Marte 

Kirkerud, som er forretningsadvokat og nærmest for en styregrossist å regne. Alfa AS er 
representert i styret ved sin finansdirektør Lars Holm. Representanten for Bravo AS er 
selskapets juridiske direktør Peder Ås. 

  

Ved epost 15. mai kaller Marte inn til styremøte i Grønn Glede AS 22. mai. Formålet er blant 
annet å behandle årsregnskapet for foregående år. Lars Holm sender samme dag en epost til 
Marte, holdt i en uformell tone, hvor han blant annet skriver at «Alfa AS som ledd i en intern 
omorganisering like før jul hadde overført hele aksjeposten til Alfas heleide datterselskap 
Alfa Junior AS», og at han trodde han hadde nevnt det før. Marte svarer i første omgang kort 
at dette er nytt for henne, men at de får snakkes en annen dag ettersom hun står på farten. 

  

I styremøtet blir den konserninterne overføringen i Alfa-konsernet et tema. Flere 
styremedlemmer mener dette er en transaksjon som både krever styresamtykke og utløser 
forkjøpsrett for de øvrige aksjeeiere. Lars Holm protesterer, men ved flertallsvedtak blir Alfa 
Junior pålagt å sende en formelt melding om overføringen til Marte Kirkerud. 

  

I det samme styremøtet gir Peder Ås uttrykk for at det er naturlig for ham å gå ut av styret i 
forbindelse med den forestående ordinære generalforsamlingen i selskapet, ettersom Bravo 
AS nylig har solgt sin aksjepost til en annen av aksjeeierne i Grønn Glede AS, Charlie AS. Et 
styremedlem mener at også denne overføringen vil kreve samtykke og utløse forkjøpsrett. 

Peder Ås og representanten for Charlie AS er sterkt uenige ettersom selskapet allerede er 
aksjeeier. Styrets flertall vedtar likevel å pålegge Charlie AS å sende melding 
om overføringen til Marte Kirkerud. 

  

Lars Holm sender deretter 24. mai en ny epost til Marte om overføringen. Eposten er mer 
formell i tonen enn eposten 15. mai og inneholder nøyaktige opplysninger om erververs 
identitet og vederlaget som er betalt. Det blir sendt en tilsvarende melding datert 26. mai fra 
Charlie AS om ervervet av Bravos aksjepost. 

  

1. juni sender Marte en epost til aksjeeierne med opplysning om begge transaksjonene. I 
eposten står navn på erververne og vederlaget som er betalt. Det er understreket i eposten 
at «aksjeeiere som ønsker å utøve forkjøpsrett må melde fra til styreleder innen to 
måneder». 

  



12. juli gir Charlie AS melding til Grønn Glede AS om at de gjør gjeldende forkjøpsrett til 
aksjene som er overført fra Alfa AS til Alfa Junior AS. Det samme gjør Bravo AS ved melding 
23. juli, og Delta AS ved melding 1. august. 

  

Alfa AS gjør 23. juli gjeldende forkjøpsrett til aksjene som er overført fra Bravo AS til Charlie 
AS. Det samme gjør Delta AS ved melding 26. juli. 

  

Ta stilling til og drøft følgende spørsmål: 

1. Hadde styret grunnlag for å kreve at aksjeervervene meldes til Marte Kirkerud? 
2. Er det grunnlag for utøvelse av forkjøpsrett, og hvordan blir i så fall fordelingen av 

aksjene? 
3. Forutsett at det ikke var blitt utøvet forkjøpsrett - er det da grunnlag for å nekte 

samtykke til noen av ervervene? 
4. Hvilke handlingsalternativer har selskap Alfa Junior AS og Charlie AS, dersom 

samtykke til deres erverv nektes? (Forutsetningen er fortsatt at det ikke blir utøvet 
forkjøpsrett). 

 


