
Sensorveiledning JUS5801 Selskapsrett våren 2021 

Også årets eksamen i selskapsrettsfaget er skrevet under spesielt krevende omstendigheter etter over et 
år med korona. Studiedekanen ved vårt fakultet har derfor bedt om at følgende tas med i alle 
sensorveiledninger:  

På grunn av pandemien har all undervisning ved Det juridiske fakultet blitt gjennomført digitalt 
vårsemestret 2021. Tilgangen til lesesalsplasser har vært mer begrenset enn i et vanlig semester. 
Pandemien har gjort den generelle studiesituasjonen svært krevende for studentene. 
Karaktersettingen skal ta hensyn til dette. 

Det vil blant kandidatene være en del som ikke har optimale arbeidsforhold hjemme – verken under 
forberedelser til eksamen eller under selve eksamen – derunder kan det være studenter som har små 
barn som de har måttet holde hjemme. I selskapsrett ble forelesningene holdt i uke 8, mens eksamen 
var allerede 6.-8. april. Studentene har derfor hatt kort tid etter forelesningen til å forberede seg. For 
første gang har det vært gitt 48-timers hjemmeeksamen, som reiser mange nye spørsmål for oss alle, 
inkludert for studentene. Alt dette gjør at jeg vil understreke studiedekanens beskjed og oppfordre til 
ekstra romslighet i vurderingen av besvarelsene.  

Med en to dagers hjemmeeksamen, er eksamensoppgaven lagt opp på en for vårt fag helt ny måte. 
Oppgaven består i å skrive et notat som juridisk rådgiver for et selskap, om de selskapsrettslige 
problemer som problembeskrivelsen reiser. Notatet skrives for daglig leder i selskapet i forbindelse med 
forberedelse til et styremøte, og skal legge grunnlaget for en strategidiskusjon og beslutninger i styret.  

Mitt mål med denne oppgaven er (som alltid) at det som primært kreves av kandidatene ligger innenfor 
det som de skal ha «god forståelse» om i læringskravene.   

Det er tre problemområder som kandidatene presenteres for, av en daglig leder som ikke er jurist, slik at 
spørsmålene ikke er stilt presist rettslig. Den første prøven for kandidatene er derfor å identifisere 
selskapsrettslige problemstillinger som skal drøftes og konkluderes. Det er derfor enda større grunn enn 
vanlig til å understreke at besvarelsene må leses på kandidatenes egne premisser. Det vil være flere 
måter å angripe oppgaven på, og det viktige for oss som sensorer er å se etter om det er selskapsrettslig 
forsvarlig det som identifiseres som problemstillinger og selve drøftelsen av disse. Vi må selvfølgelig 
også akseptere at kandidatene ikke går inn i de samme problemstillingene eller de vi ville ha tenkt var de 
naturlige å konsentrere seg om. Tiden og ordgrensen setter også sine begrensninger. 

Merk at oppgaven oppfordrer kandidatene til også å gå inn det som er selskapsrettslig usikkert: 

Siden dette skal være et internt notat, ber [daglig leder] deg være åpen med hva som er opplagt 
rettslig sett og hvor det eventuelt kan være usikkerheter. 

Eventuelle drøftelser og konklusjoner som kan oppfattes som noe «frirettslig», må derfor tolkes i lys av 
dette. 

Første problemområde i oppgaven: 

Det første spørsmålet Nadia tar opp er det økonomiske, da det vil være behov for investeringer i 
utviklingen av ny mobiltelefon og omlegging til den nye forretningsmodellen. VHK har i dag en 
solid egenkapital og Nadia nevner for deg at hun vet at de to største aksjonærene i selskapet, 
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Investeringer AS og Full Fart AS, med henholdsvis 53 og 33 prosent av aksjene, har uttrykt 
uformelt overfor styreleder en forhåpning om et forslag om utbytteutdeling på neste 
generalforsamling. Hun forteller også at hun har forstått at Investeringer AS er opptatt av 
næringslivets bidrag til omstilling til bærekraft, mens Full Fart AS er mer opptatt av kortsiktig 
gevinst.  

Nadia vet at gjennomføring av hennes forslag vil kreve større investeringer enn det VHK i dag 
har tilgjengelig av kapital. Hun har hørt om at det går an å hente mer kapital fra aksjonærer 
gjennom emisjon, men hun er litt bekymret for at det kan føre til at Full Fart AS øker sin 
aksjeandel, da Full Fart AS har brukt hver anledning til å kjøpe opp flere aksjer når noen av 
småaksjonærene i selskapet har ønsket å selge. Hun har hørt at Investeringer AS ikke er 
interessert i å utvide aksjeposten i VHK. 

Nadia lurer på om det går an få hentet inn kapital på noen måte gjennom VHKs datterselskap 
App-App AS, hvor VHK har 60 prosent av aksjene. App-App AS har nylig har solgt en app som de 
har utviklet med overraskende stor fortjeneste. I lunsjpausen har hun hørt App-App AS referert 
til som konsernets nye pengebinge. 

Denne delen av oppgaven legger primært opp til at kandidatene drøfter hvordan et selskap kan hente 
inn ny kapital. Oppgaven åpner imidlertid også opp muligheten for å drøfte hvordan selskapet kan stå 
imot utbytteforventninger og bruke kapitalen det har til omstillingen. Her kan det tenkes at kandidatene 
går inn i spørsmål om selskapets interesse som det styret skal fremme. Med utgangspunkt i 
forelesningene og litteraturen i faget, vil sannsynligvis i hvert fall en del kandidater konkludere at den 
planlagte omstillinger ligger innenfor selskapets interesse og at kapitalen kan brukes til dette. Det kan 
også tenkes at noen vil konkludere at det kun er mulig ved vedtektsendring (se nedenfor). Dette er en 
vanskelig drøftelse hvor det selvfølgelig må kunne være akseptabelt å falle ned på begge konklusjoner. 
Som alltid er det drøftelsen som er det interessante. 

I tillegg er det mulig at enkelte kandidater vil trekke inn argumenter som ikke er strengt rettslige; 
dersom man gjennomfører en slik omstilling uten støtte fra en stor minoritetsaksjonær som har nær 
negativ kontroll vil kunne vanskeliggjøre selskapets virksomhet i fremtiden. Det vil f.eks. kunne 
fremsettes "fiendtlige" vedtaksforslag, slik som granskning, og styrearbeidet vil kunne vanskeliggjøres da 
det er indikasjoner på at aksjonæren Full Fart har en viss påvirkning på to styremedlemmer (som jo også 
reiser selskapsrettslige problemstillinger mht. styremedlemmenes rolle og plikter). 

Når det gjelder dette med å hente inn ny kapital, kan det hende at noen kandidater vil ta dette ganske 
grunnleggende og gå innom forskjellige måter å innhente kapital, både egenkapital og fremmedkapital. 
Det er i så fall greit som en innledning, men ikke noe som kan kreves – og det bør heller ikke ta for mye 
pass i besvarelsen. 

Kandidater som drøfter styrets muligheter for å ta opp banklån for å gjennomføre omstillingen bør 
belønnes for det, men de som ikke går inn i det, må ikke trekkes for det. 

I og med at oppgaveteksten spesifikt nevner emisjon, er det naturlig å forvente at kandidatene drøfter 
denne problemstillingen – kan emisjon brukes for å hente inn mer kapital uten at Full Fart AS får mer 
makt i selskapet?  Ordinær emisjon forutsetter at alle aksjonærer gis rett til å tegne seg for aksjer. 
Oppgaven legger egentlig ikke opp til å drøfte en rettet emisjon, da det indikeres at Investeringer ikke er 



interessert i å utvide sin aksjeeierpost, men det kan tenkes at noen vil drøfte om Investeringer kan 
overtales eller om det kan være andre aksjonærer som ikke er nevnt i oppgaven som kan være 
interessert. Det er uansett helt fint om kandidatene drøfter rettede emisjoner. Avanserte kandidater vil 
kunne drøfte forskjellige emisjonsvarianter (inkludert emisjon med en ny stemmeløs aksjeklasse, og 
reparasjonsemisjon) og bør belønnes for det, men vi kan ikke ha forventning her om mer enn at det 
grunnleggende med emisjoner identifiseres og kort drøftes. Ved varianter som formelt eller i realiteten 
forskjellsbehandler aksjonærene, bør problemstillingen med myndighetsbruk i hvert fall nevnes.  

Det bør også kunne forventes at kandidatene i hvert fall nevner hvorfor det at en aksjonær som har 33% 
av aksjene kjøper seg opp kan være problematisk, inkludert flertallskravet for vedtektsendringer. Jeg har 
med vilje lagt Full Farts aksjepost helt opp til grensen på en tredjedel, for å forsøke å få kandidatene til å 
se dette poenget. Skulle noen bomme, og tenke at 33% tilsvarer en tredjedel, får vi legge det til grunn 
som en regnefeil eller faktafeil og ikke trekke for det. Det er ikke direkte lagt opp til at kandidatene skal 
drøfte om vedtektsendring er nødvendig eller vil være hensiktsmessig med tanke på selve omstillingene. 
Vedtekter er kun nevnt en gang i oppgaven, på slutten: 

I tilfelle du trenger det, gir Nadia deg også vedtektene til VHK. Der står det at selskapets 
forretningsområde er salg av mobiltelefoner.   

Det kan tenkes at noen av kandidatene her, eller under andre problemområde nedenfor, drøfter om 
vedtektene kan, bør eller må endres for å få inn et nytt formål om en bærekraftig og livssyklusbasert 
forretningsmodell. Det er i så fall et pluss, men det er ikke noe som kan kreves. Drøftelsene vil være det 
viktige, og begge konklusjoner må kunne aksepteres. 

Jeg har med vilje gjort de involverte selskapene til AS, slik at kandidatene ikke trenger å drøfte 
børsnotering. Dersom noen av kandidatene velger å ta opp muligheten for omdanning til ASA og 
børsnotering, kanskje også med bruk av aksjeklasser for å beholde kontrollen over selskapet, er det et 
pluss – men ikke et minus om det ikke gjøres. Et av ekstratilbudene under forelesningsuken var en 
boklansering av Erlend Eriksen Gjeins bok om Aksjeklasser – men aksjeklasser er ikke nevnt under 
læringsmålene, og det er kun et par av kapitlene av denne boken som er tilleggslitteratur, så det ikke 
noe vi kan kreve at kandidatene kan. En slik prosess fordrer selvfølgelig generalforsamlingens tilslutning. 

Når det gjelder forholdet til datterselskapet App-App AS, som også må drøftes, vil det være naturlig å 
drøfte om VHK AS kan få ut konsernbidrag eller ordinært utbytte. Kandidater som går inn skattelovens 
bestemmelser om konsernbidrag (som aksjeloven § 8-5(1) viser til) vil sannsynligvis stoppe ved kravene 
til morselskapets aksjeeierandel og stemmeandel i skatteloven § 10-4(1), og deretter drøfte om VHK 
heller kan få ut ordinært utbytte. Kandidater som ikke går inn i skatteloven, vil kunne drøfte 
konsernbidrag videre, inkludert om andre aksjonærer i App-App da skal ha det tilsvarende i utbytte. Det 
kan også drøftes om VHK AS eventuelt kan få et lån fra App-App – det siste vil lede kandidaten inn i den 
noe kronglete bestemmelsen i § 8-7 og eventuelt også §§ 3-8 og 3-9. Dette er krevende bestemmelser, 
som vi må være romslige med kandidatenes eventuelle håndtering av. 

Andre problemområde i oppgaven: 

Det andre spørsmålet Nadia tar opp er styrebehandlingen av selve omleggingen av 
forretningsmodellen. Hun har testet ut ideen på styreleder underveis mens hun har arbeidet 
med konseptet, og styreleder er veldig begeistret. Styreleder har nevnt for Nadia i fortrolighet at 



hun er litt bekymret for det ansattevalgte styremedlemmet som er litt bakstreversk og helst vil 
holde alt ved det gamle. Det ansattevalgte styremedlemmet slår seg ofte sammen med et av de 
tre andre styremedlemmene som, i likhet med styreleder, er valgt av generalforsamlingen. 
Dette styremedlemmet omtales i gangene som utpekt av Full Fart AS, og er veldig opptatt av 
størst mulig utbytteforslag i forkant av hver generalforsamling og minst mulig investering i 
forskning og utvikling. Nadia oppfatter de andre to styremedlemmene som mer åpne for nye 
ideer. Nadia lurer på om det kan oppstå problemer i styrets drøftelse og beslutninger i denne 
viktige saken og sier at hun gjerne vil ha de selskapsrettslige spørsmål knyttet til styrets 
beslutninger utredet godt.  

Denne delen legger opp til at kandidatene drøfter hva et styre kan beslutte og hva eventuelt må 
fremmes som forslag for generalforsamlingen. Videre legger oppgaven opp til at det drøftes hvilke 
interesser styret skal eller kan fremme, om styremedlemmer har de samme plikter uansett hvordan de 
er valgt inn i styret, og hvordan styret kan ta beslutninger ved uenighet. I tillegg til spørsmål om 
selskapsinteressen og andre legitime interesser, kan det tenkes drøftelser av inhabilitet, vedtaksførhet, 
osv. Det kan også tenkes at kandidater vil gå inn på aksjonærers mulighet til å påvirke styret utenfor 
generalforsamlingen, og hvordan styret skal forholde seg til det. Det er fint om kandidatene får frem at 
aksjonærene selskapsrettslig kun kan utøve sin myndighet gjennom generalforsamlingen. Det vil også 
være positivt her – eller under første problemområde – at det nevnes at generalforsamlingen ikke kan 
beslutte høyere utbytte enn det styret foreslår. 

Det er naturlig at kandidatene går inn i spørsmål om selskapets interesse som det styret skal fremme, og 
det må utvises romslighet for hva de legger vekt på å i drøftelsene – og selvfølgelig med hvordan de 
konkluderer (se også om dette over).  

Merk oppgavens formulering om at daglig leder «gjerne vil ha de selskapsrettslige spørsmål knyttet til 
styrets beslutninger utredet godt». 

Også her er det kandidatenes forståelse av problembeskrivelsen i oppgaven som må være det 
avgjørende, og så lenge det er relevante selskapsrettslige problemstillinger som identifiseres og drøftes, 
bør det ikke trekkes om det ikke alle relevante problemstillinger identifiseres.  

Tredje problemområde i oppgaven: 

Det tredje spørsmålet Nadia tar opp er hvordan en slik ny forretningsmodell best kan styres, 
spesielt med tanke på verdikjeden. VHK har allerede et norsk datterselskap, Reparasjon AS, som 
i dag håndterer reklamasjoner og reparasjon, og som kan være et godt utgangspunktet for 
kundehåndteringen i den nye modellen, med reservedeler, komponenter og kunderådgivning. 
VHK eier 97% av aksjene i Reparasjon AS og Nadia lurer på om det betyr at VHK bare kan 
beslutte at Reparasjon AS skal legge om sin forretningsmodell. Hun tror at minoritetsaksjonen i 
Reparasjon AS kan være typen til å protestere på dette fordi det kan bety litt mindre utbytte i 
noen få år før den nye forretningsmodellen virkelig tar av.  

Her legger oppgaven opp til at kandidatene skal drøfte om og i så fall hvordan et morselskap kan ta 
beslutninger om datterselskapets forretningsmodell. Det legges opp til at kandidatene drøfter forholdet 
til minoritetsaksjonæren og spesielt om minoritetsaksjonæren har noen selskapsrettslige muligheter til å 
hindre dette.  



Det kan tenkes at noen kandidater beveger seg inn i diskusjonen om norsk konsernrett, eller mangel på 
en slik, men det kan ikke kreves. Det er fint om de får frem at aksjonærrettighetene også i et slikt tilfelle 
må utøves på generalforsamlingen, og det kanskje det vil komme drøftelser om muligheten for at styret 
i Reparasjon AS selv beslutter dette etter en anmodning fra morselskapet (altså igjen problemstilling 
med aksjonær som påvirker utenfor generalforsamlingen).  

Det kan tenkes å komme noen betraktninger her eller andre steder som ikke er knyttet til det 
selskapsrettslige. Det må aksepteres og kan berike besvarelsen, bare det ikke tar for mye plass.  

Det kan også tenkes at noen kandidater ser muligheten for at VHK AS kan utløse minoritetsaksjonæren 
gjennom en tvungen overføring av aksjene etter § 4-26. Dette er i så fall et pluss, og det samme gjelder 
om de nevner for minoritetsaksjonærene mulighet til selv å påberope seg § 4-26, eventuelt § 4-24. 

Det kan bli veldig kort på dette punktet, siden det første problemområdet reiser flere problemstillinger 
og oppgaven for det andre problemområdet spesielt ber om at de selskapsrettslige spørsmål knyttet til 
styrets beslutninger utredes godt. En ganske summarisk behandling av tredje problemområde bør derfor 
ikke trekke ned, dersom resten er bra. 

Generelt bør det legges til grunn at kandidatene ikke har erfaring med denne typen utredninger og at de 
heller ikke nødvendigvis vet særlig om forretningsmessige beslutninger knyttet til omstilling av 
selskapers forretningsmodell. Vi bør derfor også med hensyn til form og eventuelle diskusjoner av 
forretningsmodeller vise stor romslighet – og det er det selskapsrettslige som er det viktige her (som 
oppgaven også spesifikt sier).  Det er også såpass mange ulike selskapsrettslige problemstillinger man 
kan fokusere på her at vi må være veldig romslige med tanke på hvilke problemstillinger kandidaten 
velger. 

Samtidig vil evnen til å finne aktuelle temaer være viktig, sammen med balansen mellom utredningen av 
de forskjellige spørsmål (hvor en summarisk behandling av tredje problemområde imidlertid bør 
aksepteres – se over).  

Fremstillingsevnen vil også ha betydning for karaktersettingen. Oppgaven ber kandidatene utføre en 
utredning av de selskapsrettslige spørsmål, med vekt på argumentasjoner og konklusjoner, og 
understreker at utredningen skal være «åpen med hva som er opplagt rettslig sett og hvor det eventuelt 
kan være usikkerheter». Kandidater som formulerer seg klart og presist i tråd med oppgavens bestilling, 
og med en god struktur på besvarelsen, bør få særlig uttelling for det. Kandidater som drøfter uten å 
konkludere, vil derimot ikke kunne få full uttelling. Dette kan sammenlignes med en besvarelse av en 
praktikumsoppgave som ikke konkluderer på spørsmålene som reises.  

Hjelpemidler og henvisninger 

Studentene har hatt tilgang til alle hjelpemidler. Jeg valgte derfor å gi en oppgave som gir rom for 
refleksjon, drøftelser og selvstendige konklusjoner og hvor det vil være begrenset direkte veiledning å 
finne i litteraturen på noen av spørsmålene. Jeg har understreket i kommunikasjonen med studentene 
at det vi ser etter er om de utviser en grunnleggende kunnskap i og forståelse for selskapsrettslige 
prinsipper og regler. Jeg har i oppgaven lagt inn en oppfordring som jeg håper vil gjøre at de 
konsentrerer seg mest om drøftelsene: 



For at styret skal få tid til å lese dette, sier [daglig leder] også at du må begrense deg til 3000 ord 
inkludert fotnoter. Fotnotene bør kun brukes til referanser, da styret er mest interessert i 
argumentasjon og konklusjoner. 

Når det gjelder kildehenvisninger, har studentene fått denne informasjon fra fakultetet: 

Det kreves korrekte henvisninger til alle kilder. Juridisk bibliotek har utarbeidet en mal for 
henvisninger som kan brukes i skriving av akademiske juridiske tekster. 

I tillegg har jeg formidlet følgende i to omganger – etter en lang rekke henvendelser fra studenter som 
lurte på forskjellige aspekter ved det å henvise i den type tekst: 

Første gang, med lenke til kilden over: 

Min anbefaling er at dere ikke skal bruke mye tid på å finpusse fotnotene nøyaktig i henhold til 
den anbefalte stilen. Det som er viktig er at det er tydelig hva dere henviser til, og det er lurt å 
gjøre det på en ryddig og konsekvent måte. Det er som sagt opp til dere om dere vil bruke 
referanseliste til slutt i oppgaven (som ikke teller med i ordgrensen) eller kun fotnoter (som 
teller med i ordgrensen). Viser dere ofte til samme kilde, er det uansett lurt å introdusere et 
kortnavn ved første bruk. Viser dere til samme kilde i flere fotnoter direkte etter hverandre, kan 
dere bruke "ibid.". 

Og andre gang, etter enda flere spørsmål, i en oppsamlingspost om diverse formspørsmål: 

Ordgrensen på 3000 ord inkluderer ikke forside, eventuell innholdsfortegnelse (som er 
unødvendig men kan brukes om dere vil) eller eventuell litteraturliste (se nedenfor). Fotnotene 
er inkludert i ordgrensen. 

Dere har tilgang til referansestil som dere bør velge å bruke for fotnotene, først og fremst fordi 
dere da slipper å bruke tid på å tenke ut hvordan referansene bør se ut. Det er imidlertid ikke 
vits i å bruke mye tid på å finstudere disse. Det som er viktig er at referansene er tydelige, slik at 
sensor skjønner hva dere har henvist til. Det er lurt at dere er konsekvente i henvisningene, slik 
at det ser ryddig og ordentlig ut. Dersom dere er bekymret for ordgrensen, kan dere ha 
litteraturliste og bruke kortversjon i fotnotene. Ellers er litteraturliste unødvendig (men altså 
også valgfritt, slik som innholdsfortegnelse). 

Sensor kommer ikke til å bry seg om dere har henvist på en litt annen måte enn hun ville ha 
gjort. Jeg kommer til å gjøre det klart i sensorveiledningen at det er uvesentlig, så lenge 
henvisningene er forståelige. 

Angående spesifikke kilder, vil jeg nevne: 

- Den elektroniske og fysiske versjonen av boken «Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper» har 
visstnok ulike sidetall. Dette har ikke nødvendigvis kandidatene vært oppmerksomme på, slik at 
de kan ha vist til sidetall i den elektroniske versjonen uten å klargjøre at det ikke er den fysiske 
versjonen de viser til. Det må aksepteres. 

- Giuditta Cordero Moss’ bokkapittel ble gjort tilgjengelig for studentene nå under pandemien i 
en PDF-versjon som forfatteren selv sendte meg. Det kan være forskjeller mellom PDF-en og den 
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endelige publiserte versjonen. Dette er sannsynligvis ikke relevant for denne oppgaven, men jeg 
nevner det for ordens skyld. 

Oppsummering 

I enda større grad enn vanlig bør altså besvarelsene leses på studentenes egne premisser – dvs. at deres 
tolkning av oppgaveteksten bør legges til grunn, om den er noenlunde forsvarlig – og deres identifisering 
og drøftelse av selskapsrettslige problemstillinger likeså. Kandidater som har jobbet med faget og 
opparbeidet seg en grunnforståelse av aksjeselskapsrettslige prinsipper, og evner å finne frem til 
relevante selskapsrettslige problemstillinger og foreta en fornuftig drøftelse av disse, bør få god 
uttelling. Noen gode kandidatene vil kunne finne frem til såpass mange relevante problemstillinger at 
det kun blir en kort drøftelse av hver, mens andre gode kandidater vil velge å drøfte færre 
problemstillinger og dermed gå mer i dybden. Begge tilnærminger bør kunne gi uttelling høyt oppe i 
karakterskalaen. Evnen til å finne relevante problemstillinger og drøfte disse og konkludere, i tråd med 
oppgavens bestilling, vil være viktig. God og presis fremstillingsevne og struktur vil utmerke de svært 
gode besvarelsene. 

Kandidater som viser grunnleggende mangler i sin selskapsrettslige forståelse, må få trekk for det. 
Eksamensformen kan ha gjort at noen få kandidater har meldt seg opp uten tilstrekkelig forberedelse. 
Eventuelle kandidater som ikke greier å identifisere et minimum av relevante problemstillinger eller 
hvor drøftelsene viser en fullstendig mangel på grunnleggende selskapsrettslig kunnskap, bør strykes. 

Med en slik oppgave som dette, kan det være et stort spenn i tilnærminger. Denne veiledningen er 
revidert etter sensormøte, og vil kunne revideres ytterligere før offentliggjøring etter eksamen, basert 
på eventuelle tilbakemeldinger fra sensorgruppen. Ta gjerne kontakt om noe er uklart. 

 

Asker, 27. april 2021 

Beate Sjåfjell 

 

  



Vedlegg: Eksamensoppgave Selskapsrett JUS5801 våren 2021 

Oppgaven består i å skrive et notat som juridisk rådgiver for et selskap, om de selskapsrettslige 
problemer som problembeskrivelsen nedenfor reiser. Notatet skrives for daglig leder i selskapet i 
forbindelse med forberedelse til et styremøte, og skal legge grunnlaget for en strategidiskusjon og 
beslutninger i styret.  

Det norske aksjeselskapet Vi Holder Kontakten AS (VHK) driver med salg av mobiltelefoner. 
Virksomheten går bra. På agendaen for styremøtet i april 2021 er hovedtemaet drøftelse av 
forretningsmodellen og eventuelle endringer av den. Bakgrunnen er den økende oppmerksomheten om 
risikoen knyttet til menneskerettighetsbrudd, uholdbare arbeidsforhold og miljøødeleggelser i de 
globale verdikjedene i elektronikkindustrien.  

Daglig leder, Nadia Raja, har fått i oppdrag av styreleder å forberede saken, med skriftlig 
underlagsmateriale som skal sendes styret på forhånd. Nadia har deltatt på seminar arrangert ved UiO 
om en bærekraftig sirkulær-økonomi og tenker at dette må være fremtiden også for VHKs bransje. Hun 
utreder mulighetene for at VHK skal ta initiativ til utviklingen av en ny type mobiltelefon. Ideen går ut på 
at mobiltelefonen gjennom hele livssyklusen, fra tegnebrettet og frem til resirkulering, skal være mest 
mulig bærekraftig. Den skal være modulbasert, slik at den er enkel for kunden å reparere selv, og slik at 
komponenter som er viktige for kunden, f.eks. kamera, skal kunne byttes ut med nye modeller uten at 
hele telefonen må erstattes. For at hele prosessen skal være mest mulig bærekraftig, utreder hun også 
mulighetene for å sikre gode arbeidsforhold for de involverte arbeiderne – fra uthenting av råmaterialer 
og gjennom hele produksjonsprosessen og inkludert resirkuleringen til slutt.  

Konklusjonen i Nadias utredning er at VHKs forretningsmodell bør endres fullstendig. I dag er den basert 
på salg av mobiltelefoner som leveres til VHK gjennom en leverandørkjede som selskapet har lite 
oversikt over og uten at VHK har annen oppfølgning etter salg enn å håndtere eventuelle reklamasjoner. 
Nadias forslag innebærer at forretningsmodellen vil dekke hele livssyklusen, med investering i 
utviklingen av den nye mobiltelefonen, en oversiktlig verdikjede frem til levering av telefonene til VHK, 
med tilgang til reservedeler og nye komponenter og rådgivning til kundene om hvordan telefonene kan 
vare lengst mulig med best mulig effekt, og med avtale med et gjenvinningsfirma som kan koble slutten 
på livssyklusen til de brukte telefonene med produksjonen av nye telefoner for VHK. Alle Nadias 
undersøkelser tilsier at denne omleggingen, som antas å ta tre år å gjennomføre, vil gi en ny giv for VHK 
og sikre god inntjening, om ikke med en gang, så i hvert fall innen fem år fra omleggingen starter.  

Nadia ser at hun må hjelp til å utrede de selskapsrettslige spørsmål knyttet til denne omleggingen, så 
hun kontakter deg som juridisk rådgiver for selskapet og ber om en utredning. Nedenfor følger 
spørsmålene Nadia skisserer for deg, hvor hun også understreker at hun ikke er jurist, så hun er ikke 
sikker på om hun formulerer spørsmålene godt nok. Hun sier at styreleder naturlig nok er opptatt av å 
ha saken grundig utredet, inkludert at styreleder vil vite hva styret kan beslutte og hva som eventuelt 
må tas videre i andre organer. Siden dette skal være et internt notat, ber hun deg være åpen med hva 
som er opplagt rettslig sett og hvor det eventuelt kan være usikkerheter.  

Det første spørsmålet Nadia tar opp er det økonomiske, da det vil være behov for investeringer i 
utviklingen av ny mobiltelefon og omlegging til den nye forretningsmodellen. VHK har i dag en solid 
egenkapital og Nadia nevner for deg at hun vet at de to største aksjonærene i selskapet, Investeringer 
AS og Full Fart AS, med henholdsvis 53 og 33 prosent av aksjene, har uttrykt uformelt overfor styreleder 



en forhåpning om et forslag om utbytteutdeling på neste generalforsamling. Hun forteller også at hun 
har forstått at Investeringer AS er opptatt av næringslivets bidrag til omstilling til bærekraft, mens Full 
Fart AS er mer opptatt av kortsiktig gevinst.  

Nadia vet at gjennomføring av hennes forslag vil kreve større investeringer enn det VHK i dag har 
tilgjengelig av kapital. Hun har hørt om at det går an å hente mer kapital fra aksjonærer gjennom 
emisjon, men hun er litt bekymret for at det kan føre til at Full Fart AS øker sin aksjeandel, da Full Fart 
AS har brukt hver anledning til å kjøpe opp flere aksjer når noen av småaksjonærene i selskapet har 
ønsket å selge. Hun har hørt at Investeringer AS ikke er interessert i å utvide aksjeposten i VHK. 

Nadia lurer på om det går an få hentet inn kapital på noen måte gjennom VHKs datterselskap App-App 
AS, hvor VHK har 60 prosent av aksjene. App-App AS har nylig har solgt en app som de har utviklet med 
overraskende stor fortjeneste. I lunsjpausen har hun hørt App-App AS referert til som konsernets nye 
pengebinge.  

Det andre spørsmålet Nadia tar opp er styrebehandlingen av selve omleggingen av forretningsmodellen. 
Hun har testet ut ideen på styreleder underveis mens hun har arbeidet med konseptet, og styreleder er 
veldig begeistret. Styreleder har nevnt for Nadia i fortrolighet at hun er litt bekymret for det 
ansattevalgte styremedlemmet som er litt bakstreversk og helst vil holde alt ved det gamle. Det 
ansattevalgte styremedlemmet slår seg ofte sammen med et av de tre andre styremedlemmene som, i 
likhet med styreleder, er valgt av generalforsamlingen. Dette styremedlemmet omtales i gangene som 
utpekt av Full Fart AS, og er veldig opptatt av størst mulig utbytteforslag i forkant av hver 
generalforsamling og minst mulig investering i forskning og utvikling. Nadia oppfatter de andre to 
styremedlemmene som mer åpne for nye ideer. Nadia lurer på om det kan oppstå problemer i styrets 
drøftelse og beslutninger i denne viktige saken og sier at hun gjerne vil ha de selskapsrettslige spørsmål 
knyttet til styrets beslutninger utredet godt.  

Det tredje spørsmålet Nadia tar opp er hvordan en slik ny forretningsmodell best kan styres, spesielt 
med tanke på verdikjeden. VHK har allerede et norsk datterselskap, Reparasjon AS, som i dag håndterer 
reklamasjoner og reparasjon, og som kan være et godt utgangspunktet for kundehåndteringen i den nye 
modellen, med reservedeler, komponenter og kunderådgivning. VHK eier 97% av aksjene i Reparasjon 
AS og Nadia lurer på om det betyr at VHK bare kan beslutte at Reparasjon AS skal legge om sin 
forretningsmodell. Hun tror at minoritetsaksjonen i Reparasjon AS kan være typen til å protestere på 
dette fordi det kan bety litt mindre utbytte i noen få år før den nye forretningsmodellen virkelig tar av.  

Nadia sier at hun vet at hun nå ber deg sjekke ut mye på kort tid – hun må ha notatet fra deg innen 48 
timer. Av hensyn til tiden, understreker Nadia at du bare skal konsentrere deg om de selskapsrettslige 
spørsmålene. Kontraktsrettslige spørsmål knyttet til styring av selvstendige leverandører skal du derfor 
ikke gå inn i. For at styret skal få tid til å lese dette, sier hun også at du må begrense deg til 3000 ord 
inkludert fotnoter. Fotnotene bør kun brukes til referanser, da styret er mest interessert i 
argumentasjon og konklusjoner. 

I tilfelle du trenger det, gir Nadia deg også vedtektene til VHK. Der står det at selskapets 
forretningsområde er salg av mobiltelefoner.   

Asker, 26. mars 2021 
Beate Sjåfjell, fagansvarlig lærer for JUS5801 


