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EKSAMEN I JURIDISKE VALGEMNER  

VÅR 2015 

Dato: Fredag 29. mai 2015 

Tid: Kl. 10:00 – 14:00 

 

JUS5801 – Selskapsrett 

1. Drøft og konkluder på de rettslige spørsmål i følgende situasjoner: 

Situasjon A: 

Styreleder Kari Varsom i Bunadsskjorter AS får en telefon fra eneaksjonær Tom Vill om at 

to millioner kroner må overføres straks til Bunadssølv AS, hvor Tom Vill også er 

eneaksjonær. Kari er skeptisk til å gjøre dette, men Tom understreker at dette ligger godt 

innenfor det beløpet styret uansett har signalisert at de vil foreslå utdelt som utbytte. Og 

Bunadssølv AS er i krise og kan ikke vente på slike formaliteter.  

 

Situasjon B: 

 

Alle fem styremedlemmer i SustainableSolutions AS får en morgen en e-post med følgende 

innhold fra ny majoritetsaksjonær i London (med dokumentasjon som bekrefter innholdet):  

«Dear board members! SustainabilityForEver Ltd is now the proud owner of 

SustainableSolutions AS – we have just bought 67 per cent of the shares from S. Mart, your 

previous controlling shareholder. SustainabilityForEver Ltd has a subsidiary, 

ChineseSolarPower in Hong Kong, in crisis. Please instruct your CEO to transfer whatever 

would be available as dividends1 for us as majority shareholders at the next general 

meeting to the subsidiary (all necessary information attached) by the end of this week. 

Note that you will all be replaced at the first possibility if you do not comply – this is a time 

for action not discussion”. 

Styret er i villrede, men resonnerer at det er i samsvar med formålet selskapet 

(SustainableSolutions AS) har i følge vedtektene: å bidra til bærekraftige løsninger globalt. 

Og hva kunne være bedre enn solenergi i Kina? Men kan midler overføres uten videre helt 

til Kina?  

 

                                                           
1 Dividends = utbytte 



Det juridiske fakultet 
Universitetet i Oslo 

Side 2 av 2 

 

Situasjon C: 

 

Selskapet BedreEksamensresultater AS selger privatopplæring som tjeneste. 

Majoritetsaksjonærens sønn står i fare for å stryke til eksamen for tredje gang. 

Majoritetsaksjonæren tar derfor direkte kontakt med en av de fast ansatte privatlærerne i 

selskapet og ber ham hjelpe sønnen. Det gjør læreren gjerne, men han vil gjerne vite om 

han skal be selskapet sende regning på vanlig måte. Dette avviser majoritetsakjonæren, og 

sier at det er jo en stille tid for selskapet uansett, siden det har blitt så hard konkurranse på 

markedet og få bestillinger som kommer til BedreEksamensresultater AS. Det må derfor 

være helt greit at en ansatt hjelper majoritetsaksjonæren, siden aksjonæren ikke har fått 

utbytte på tre år. 

2. Drøft godheten av rettstilstanden dine konklusjoner gir uttrykk for.  

 

 
 

*** 
 

Sensuren faller fredag 19. juni klokken 15.00. Kontroller på StudWeb eller ta kontakt med Infosenteret på 22 85 95 00. Kandidatene 

har rett til en redegjørelse for sensurvedtaket ved henvendelse til sensorene innen en uke etter sensur. Kontaktinformasjon for 

sensorer finnes på Fakultetets nettsider. Du kan også ta kontakt med infosenteret. Klagefristen er tre uker etter sensur. 

The result of the exams will be announced on Friday 19 .June, at 15.00 hours. You can check the results in the StudWeb, or by 

contacting the Information Centre, phone 22 85 95 00.  After the exam results are announced, candidates have the right to be 

informed of the grounds for the result as long as a request is made within one week of the announcement. The names and contact 

information of the examiners can be found on the Faculty’s website, or by contacting the Information Centre. The deadline for 

appeal is three weeks after the announcement of the results. 

 

Oslo, 29.5.2015 


