
Oppgave til kurs i Selskapsrett H21 - Energiselskapet AS 

Informasjon om aksjeselskapet Energiselskapet AS:   

Vedtektsfestet formål: "Leting etter og produksjon, transport og markedsføring av ulike energiformer, 

salg av energi og enhver annen virksomhet som står i forbindelse med dette".  

Aksjekapital: NOK 10.000 000, fordelt på 100.000 aksjer à NOK 100. 

Eierstruktur: Selskapets aksjer eies av styreleder Mads Mølle (som eier 33 500 aksjer, tilsvarende 

33,5%) styremedlem Pedro Patrol (som eier 10 000 aksjer, tilsvarende 10%), styremedlem Camilla 

Carbon (som eier 10 000 aksjer, tilsvarende 10%) og Fia Fossil (som eier 33 500 aksjer, tilsvarende 

33,5%). De øvrige aksjene (13 000 aksjer, tilsvarende 13%) eies av flere, private, småinvestorer. 

Styret: Har fem medlemmer, herunder Mads Mølle (styreleder), Pedro Petrol (styremedlem) og Camilla 

Carbon (styremedlem). Alle styrets medlemmer kjenner selskapets virksomheten godt, og har industriell 

kompetanse. Mølle og Carbon har også bakgrunn fra finans. 

Daglig leder: Sol Celle. 

Selskapets kjernevirksomhet er oljeleting og produksjon. Selskapets økonomi har utviklet seg negativt 

over en lengre periode. Det skyldes et ustabilt oljemarked med påfølgende fall i oljeprisen. Selskapet 

har ikke klart å få omsetningen tilbake til toppnivået i 2018, og preges nå av noe fallende leteaktivitet og 

etterspørsel etter olje, som følge av en begynnende transformasjon til andre, fornybare, energiformer. 

Selskapet startet først i januar 2021 omstillingen fra leting/produksjon av fossil energi, til andre 

energiformer.  

Den 2. september 2021 ble det klart at selskapet ikke fikk tildelt letekonsesjon i et nytt felt, at selskapets 

viktigste kontrakt ble sagt opp av kontraktsmotparten Hydronor AS og at Hydronor AS holdt tilbake et 

betydelig sluttvederlaget under kontrakten, samt at oppstart av virksomheten ved selskapets nye 

hydrogenfabrikk ville bli ytterligere utsatt som følge av forsinket ferdigstillelse. 

Daglig leder Sol Celle forstår umiddelbart at disse forholdene vil få store konsekvenser for 

kontantstrømmen fremover og ramme selskapets likviditet hardt. Selskapet har den siste tiden trukket 

opp rammen på rammelånet i Billen Bank. Banken har sagt at den ikke er villig til å utvide rammen. 

Selskapet har en betydelig leverandørgjeld. Deler av den forfaller til betaling betydelige 

gjeldsforpliktelser, og deler av gjelden er kortsiktig. Selskapet har også forpliktelser under Selskapet har 

en god ordrereserve, men vil ikke motta betaling fra kunder under eksisterende kontrakter før i midten 

av november.  

Celle utarbeider straks en oppdatert kontantstrømsanalyse basert på omstendighetene. Den viser at 

selskapet vil mangle kontanter til å gjøre opp løpende forpliktelser allerede fra og med 2. oktober 2021. 

Dette var datoen selskapet hadde lagt til grunn at selskapet ville motta sluttoppgjøret under kontrakten 

med Hydronor AS. Celle varsler umiddelbart styreleder Mølle. Mølle varsler igjen selskapets 

advokatforbindelse, Advokatfirmaet Helt Rein AS, og ber om en juridisk vurdering av om selskapets 

egenkapital er forsvarlig. 

Mølle innkaller til styremøte dagen etter, fredag 3. september 2021 10:00. Innkallingen sendes per e-

post til styrets medlemmer. I e-posten gir Vind en overordnet beskrivelse av situasjonen. Vedlagt 

innkallingen er et notat fra Helt Rein om egenkapital– og likviditetssituasjonen i selskapet og Celles 

kontantstrømsanalyse.  

Sett hen til alvoret i situasjonen, har Mølle bestemt at styremøtet skal avholdes som et fysisk møte.  



Styremøtet ble avholdt og det ble besluttet enstemmig å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling i 

selskapet fredag 10. september 2021 for å behandle sak om "Kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye 

aksjer, jf. aksjeloven § 10-1". Styret besluttet å gi styreleder Vind fullmakt til å utferdige innkallingen og 

sende denne ut per e-post til aksjeeierne samme ettermiddag.  

Generalforsamlingen ble avholdt i samsvar med innkallingen fredag 10. september. Styrets forslag om 

å forhøye aksjekapitalen ble truffet med tilstrekkelig flertall.  

Spørsmål: 

Selskapets egenkapital:  

1. Du er advokatfullmektig i Advokatfirmaet Helt Rein, og blir bedt om å vurdere om egenkapitalen til 

Energiselskapet AS er forsvarlig egenkapital etter aksjeloven § 3-4 per 2. september 2021 og 

oppsummere vurderingen i et notat.   

2. Forutsatt at egenkapitalen ikke er forsvarlig etter aksjeloven § 3-4. Har styret oppfylt sine plikter etter 

aksjeloven § 3-5? 

Avholdelse av styremøte:  

1. Var styret beslutningsdyktig? 

2. Er det tilstrekkelig at protokollen signeres av bare to styremedlemmer? 

3. Kan styret delegere kompetansen til å kalle inn generalforsamlingen til styreleder Vind?  

Avholdelse av den ekstraordinære generalforsamlingen:  

1. I forkant av generalforsamlingen var det én aksjeeier som krevet å få delta i møtet elektronisk (via 

Teams). Har aksjeeieren rett til å kreve dette?  

2. Ved en glipp fra styreleders side ble innkallingen sendt først mandag 6. september. En aksjeeier som 

eier 1% av aksjene i selskapet protesterer og mener dette gjør beslutningen om kapitalforhøyelse 

ugyldig. Har aksjeeieren rett?  

3. Den ekstraordinære generalforsamlingen besluttet kapitalforhøyelsen i samsvar med styrets forslag. 

Hvilket flertallskrav gjelder for beslutningen om kapitalforhøyelse? 

4. I etterkant av generalforsamlingen protesterte aksjeeier Fia Fossil, som ikke har økonomiske mulighet 

til å delta i kapitalforhøyelsen. Hun protesterer mot at hennes prosentvise eierandel som følge av 

kapitalførhøyelsen reduseres til under 33% og at hennes negative kontroll derfor forsvinner. Fossil 

mener dette er i strid med aksjeloven § 5-21, og at selskapet må finne andre måter å komme seg 

gjennom den økonomiske krisen på. Hun sier hun vil angripe beslutningen som ugyldig fordi den er i 

strid med § 5-21. Kan hun gis medhold? 


