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Eksamensoppgaven er nært knyttet til et sentralt punkt i læringskravene, som lyder: 

God forståelse av likheter og forskjeller mellom den rettslige reguleringen av aksjeselskapet 

og allmennaksjeselskapet, herunder det børsnoterte selskapet, inkludert en forståelse av 

lovgivningens formål og de berørte interesser, og de spesielle utfordringer ved 

konsernstrukturer. 

Studentene har relativt oppdatert litteratur, som gir et grunnlag for å besvare oppgaven, og 

forskjeller og likheter har vært et gjennomgående tema i forelesningene. Det er imidlertid ikke 

sikkert at alle studentene har fulgt forelesningene, selv om disse også har vært tilgjengelig 

elektronisk.  

For å klargjøre at det til eksamen ikke stilles krav om kunnskap om børs- og verdipapirrettslige regler, 

refererer oppgaven uttrykkelig og kun til aksjelovene: 

Gjør rede for og drøft likheter og forskjeller i aksjelovenes regulering av aksjeselskapet og 

allmennaksjeselskapet, herunder det børsnoterte selskapet.  

Skulle noen kandidater likevel redegjøre for børs- og verdipapirrettslige regler, inkludert NUES-

anbefalingen, er det et pluss, forutsatt selvfølgelig at det ikke går på bekostning av redegjørelsen og 

drøftelsen av de aksjeselskapsrettslige spørsmål. 

Oppgaven er lagt opp bredt, med sikte på at alle kandidater skal kunne ha noe å bidra med, samtidig 

som det virkelige gode kandidatene skal kunne få vist frem sin kunnskap og forståelse.  

Det må vises stor romslighet med hensyn til hvordan kandidatene tolker oppgaven og hva de velger å 

prioritere i sine besvarelser. Så lenge besvarelsen innenfor et slikt vidt skjønn kan sies å ligge 

innenfor temaet, må kandidatens valg aksepteres og besvarelsen vurderes på dens egne premisser. 

Når det gjelder likhetene, er det naturlig at kandidatene fremhever aksjelovenes regler om 

organiseringen av selskapet, grunnleggende krav til styrets rolle og visse sider ved forholdet mellom 

selskapet og aksjonærene. Det må kunne forventes som et minimum at kandidatene redegjør for den 

grunnleggende forskjellen mellom aksjeselskapet og allmennaksjeselskapet, og mellom det ikke-

børsnoterte og det børsnoterte, med hensyn til hvem aksjene kan tilbys og hvordan de formidles 

(uten, som nevnt over, at de trenger å redegjøre for børs- og verdipapirrettslige regler).  

De gode kandidatene bør drøfte hvilke formål og hensyn som ligger bak likheter og forskjeller i 

reguleringen av aksjeselskapet, allmennaksjeselskapet og det børsrettslige allmennaksjeselskapet. 

Dette har vært tema på forelesningene.  

Kandidater som har fulgt forelesningene, vil også kunne tenkes å skrive om selskapsinteressen, som 

det sentrale styret skal ivareta. Basert på det som har vært forelest for dem, vil de kunne gi tilkjenne 

både et grundigere og videre syn på hva selskapsinteressen er enn det som fremgår av læreboken.  

De gode kandidatene vil sannsynligvis få frem EØS-rettens innflytelse, og hvordan både den direkte 

innflytelsen og den indirekte, gjennom den regulatoriske konkurransen mellom europeiske og også 

nordiske land, har medført større forskjeller mellom reguleringen av aksjeselskapet og 



allmennaksjeselskapet. Spesielt med tanke på det siste – konkurransen – vil de kandidatene som har 

fulgt godt med kunne poengtere at lovgiver i utgangspunktet har ønsket minst mulig forskjeller 

mellom aksjeselskapet og allmennaksjeselskapet, men at dette har endret seg i den senere tid. De 

gode kandidatene vil nok også nevne, som også har vært nevnt på forelesningene, at den direkte 

EØS-rettslige innflytelsen er enda større for de børsnoterte selskapene enn de ikke-børsnoterte 

allmennaksjeselskapene. Oppgaven etterspør imidlertid ikke direkte redegjørelse for EØS-rettens 

innflytelse, slik at det også kan tenkes gode besvarelser som ikke berører dette i nevneverdig grad. 

Selskapers samfunnsansvar har vært tema på forelesningene og er det i en artikkel i 

hovedlitteraturen, og det vil være naturlig om en del av kandidatene berører også dette, med hensyn 

til forskjellige regulering av selskapene. Det kan hende at reglene om årsregnskap og de nylige 

endringer der blir nevnt, uten at det kan kreves. Noen kandidater vil kanskje trekke frem 

retningslinjer slik som FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter og OECDs 

retningslinjer for multinasjonale selskaper, og drøfte om det er forskjell med hensyn til hvilke krav 

det stilles til store, børsnoterte selskaper, på den ene siden, og små selskaper, på den andre. 

Siden oppgaven etterspør drøftelse, er det naturlig om noen kandidater også kommer med egne 

vurderinger av om regulering av alt fra de store, børsnoterte selskapene til mikroselskapene er 

hensiktsmessig, i lys av lovgivers formål og i lys av samfunnets økende forventinger til næringslivet.  

For å få toppkarakter, bør kandidatene vise at de har evnet å gjøre et forstandig utvalg av temaer å 

redegjøre for, og vise noe selvstendighet i drøftelsene.  

Det må imidlertid for alt dette tas hensyn til at kandidatene har kort tid på seg, med kun fire timer til 

disposisjon. Det gjør at også de gode kandidatene må gjøre noen vanskelig valg med hensyn til hva 

de redegjør for og drøfter, og at det er begrenset hvor inngående og reflekterte drøftelsene kan bli.  
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