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Oppgaven består i å skrive et notat som juridisk rådgiver for en aksjonær og styremedlem i et 

selskap, for slik å gi råd om de selskapsrettslige problemer som problembeskrivelsen nedenfor 

reiser. 

Selskapet Norsk Lokalmat ASA har gjort stor suksess i flere tiår. Stifteren av selskapet, Karl 

Bonde, som fortsatt har en aksjepost på 20 % og som sitter i styret, ønsker nå å trekke seg helt 

ut av alt med selskapet og nyte alderdommens gode år uten forretningsmessig stress.  Det er 

viktig for Karl at selskapet skal fortsette og drives videre slik det har vært gjort i alle år, med 

omtanke for lokalsamfunnet og de ansatte. 

Karl har derfor sett for seg at Oda Bonde, hans datter, som har jobbet i selskapet siden hun ble 

ferdig utdannet som agronom, og nå er daglig leder, skal overta kontrollen over selskapet. 

Oda har en aksjepost på 5 %, som hun fikk i dåpsgave av faren. Oda er interessert i å få en 

kontrollerende post i selskapet og sikre at det drives videre i farens ånd, men hun har mye 

studiegjeld igjen å betale og ønsker å stifte familie, og har verken mulighet eller lyst til selv å 

lånefinansiere et oppkjøp av kontroll over selskapet. 

Karl vil gi Oda sin aksjepost på 20 %. Selskapet går veldig godt og har en bunnsolid økonomi, 

så Karl tenker at det må være mulig at det som han fortsatt ser på som sitt selskap, skal hjelpe 

datteren økonomisk med å få kjøpt opp minst 25,5 % til av aksjene, slik at hun i hvert fall har 

et simpelt flertall. Han ber deg utrede forskjellige muligheter for å gjøre det og gi råd om hva 

som er en god fremgangsmåte. Han er også usikker på om 25,5 % til holder (i tillegg til de 20 

% som han vil gi henne) og om Oda burde ha en enda større aksjepost for å kunne 

gjennomføre eventuelle endringer som hun ønsker å gjøre i selskapet. Dette ber han deg også 

om råd om. 

I tillegg ønsker Karl å hjelpe datteren Vår, som også har en aksjepost på 5 % som hun fikk i 

dåpsgave av faren. Vår, som er nyutdannet ingeniør og har mange innovative ideer, ønsker å 

starte opp en egen bedrift, men mangler startkapital og har i likhet med Oda mye studielån. 

Karl ønsker at selskapet, som han har investert 50 år av sitt liv i, skal låne Vår midler til 

startkapital med 25 års nedbetalingstid og uten avdrag og renter de første fem årene, slik at 

hun får bygget opp bedriften. Dette ber han deg også om råd om. 

Karl vet ikke om de andre aksjonærene og de andre styremedlemmene vil være positive til 

hans planer. Tvert imot har han hørt rykter om at Petter Smart, som gradvis har kjøpt seg opp 

til å ha 25 % av aksjene, er interessert i å kjøpe seg videre opp, slik at han har kontrollen over 

generalforsamlingen. Karl har også hørt at Petter Smart snakker med andre aksjonærer og 

forsøker å bygge opp en stor nok aksjonærgruppe som vil støtte Petter i å ta selskapet på børs, 

internasjonalisere virksomheten og virkelig tjene store penger. Styret består av totalt fem 

medlemmer, og Karl vet ikke hva slags holdning de andre fire har, men han er bekymret for at 

i hvert fall to og kanskje tre av de andre medlemmene primært gjør det Petter sier at de skal 

gjøre, og at de vil stemme for samtykke til videre oppkjøp fra Petter heller enn fra Oda. 

Det er vedtektsfestet at styret skal samtykke ved aksjeoverdragelse, og frem til nå har det 

alltid gått greit. Samtykkekravet ble tatt inn i vedtektene da selskapet ble omdannet fra AS til 

ASA i 2004. Omdanningen ble gjort for lettere å kunne hente inn mer kapital. I vedtektene 



beskrives selskapet som et familiedrevet selskap som har til formål å produsere og selge 

kvalitetsmat fra norske gårder. 

Karl sier at han vet at han nå ber deg sjekke ut mye på kort tid – han må ha notatet fra deg 

innen 48 timer og understreker at dette må holdes fortrolig. Av hensyn til tiden, understreker 

Karl at du skal konsentrere deg om de selskapsrettslige spørsmålene (men la spørsmålet om 

eventuell aksjeeieravtale mellom Petter Smart og andre aksjonærer ligge). Det Karl er opptatt 

av, er hva som er mulig å gjøre, hva sannsynlige konsekvenser er, og å få klare råd om 

hvordan han bør gå frem. Han orker ikke å lese lange utredninger, så han krever at du 

begrenser deg til 3000 ord inkludert fotnoter. Han krever at du kun bruker fotnotene til 

referanser, da det han er interessert i, er argumentasjonen og konklusjonene. 

 


