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Eksamensoppgaven er nært knyttet til et av læringskravene, som lyder: 

• God forståelse av aksjeselskapets og allmennaksjeselskapets organisasjon, 

herunder om forholdet mellom aksjonærene og selskapet, om 

selskapsorganenes sammensetning, kompetanse og plikter, om 

selskapsformålet og om selskapsinteressen. 

Oppgaven kan også sees i sammenheng spesielt med to andre læringskrav, som 

lyder: 

• God forståelse av prinsippene og hovedreglene for ivaretakelse av 

selskapets økonomiske interesser, av aksjonærenes interesser, herunder 

minoritetsaksjonærenes interesser, av kreditorenes interesser og de 

ansattes interesser, herunder ansattes valg av medlemmer til selskapets 

organer, også i konsernstrukturer. 

• God forståelse av den rettslige reguleringen av selskapskapitalen, 

herunder kapitalbeskyttelsen inkludert utdelingsreglene, av forhøyelse og 

nedsettelse av aksjekapitalen, av kreditt og sikkerhetsstillelse til aksjonærer, 

av kjøp av egne aksjer og av selskapsfinansiering av aksjeerverv. 

Alle disse tre punktene er det krav om ‘god forståelse’ til. Oppgaven er med andre 

i kjernen av faget. Likevel er det spesielt tre forhold som sensorene bør være 

oppmerksomme på, som det bør tas hensyn til:  

For det første har kandidatene i år hatt mye mindre tid enn de pleier å ha på 

eksamensforberedelser. Forelesningen var i månedsskiftet februar/mars og 

eksamen pleier å være i slutten av mai – mens den i år altså var allerede 5. april.  

Det andre forholdet knytter seg til overgangen til bruk av Lovdata Pro på eksamen. 

I flere fag er det laget domsutvalg. Det er ikke gjort i selskapsrett og studentene 

har derfor måttet forholde seg til rettspraksis slik som tidligere; altså at de selv må 

vurdere hvilke dommer de skal bruke tid på å sette seg godt inn i. 

For det tredje er det en del perspektiver som bringes inn i forelesningene, som 

ikke finnes i hovedlitteraturen. Aksjelovenes regler er relativt godt behandlet i 

litteraturen, med boken til Andenæs utgitt i oppdatert utgave i 2017. 

(Lovendringer og forslag til lovendringer etter dette er tatt med i forelesningene.) 

Formålet med forelesningene er nettopp å ta opp det som ikke er dekket eller som 

antas å være vanskelig tilgjengelig i litteraturen. I og med at forelesningene ikke er 

obligatoriske, betyr det at ikke studentene nødvendigvis har fulgt alle 

forelesninger (selv om de også er elektronisk tilgjengelige).  



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. Dette inkluderer at noen vil 

kunne velge å forsøke å gi en oversikt over alle relevante prinsipper (som 

kandidaten oppfatter som grunnleggende) og alle hovedregler, mens andre vil 

kunne velge å foreta et dypdykk i utvalgte prinsipper og hovedregler.  

Oppgaven vil nok av de fleste tolkes slik at hovedvekten legges på forholdet 

mellom aksjonærene og aksjeselskapet i snever forstand, altså AS. Det må også 

aksepteres om noen forstår ‘aksjeselskapet’ første gang det nevnes i 

oppgaveteksten som aksjeselskapet i bred forstand (både AS og ASA), og dermed 

legger like eller tilnærmet like mye vekt på begge aksjeselskapstypene.  

Oppgaven nevner ikke eksplisitt det børsnoterte ASA-et. Skulle noen kandidater 

likevel redegjøre for børs- og verdipapirrettslige regler, inkludert NUES-

anbefalingen, er det et pluss. Hovedvekten bør imidlertid ligge på de 

aksjeselskapsrettslige prinsipper og hovedregler.   

Noen av studentene vil også kunne se oppgaven i sammenheng med 

gjennomgåelsen på forelesningen av forskjellige spørsmål knyttet til 

konsernforhold, og til rettsøkonomiske perspektiver. Disse punktene er det kun 

krav til «kjennskap» om, men om studentene skulle bruke det i besvarelsen, er det 

et pluss – men de bør ikke trekkes om de ikke har gjort det. 

Det vil være naturlig om besvarelsene poengterer at aksjeselskapet er en 

selvstendig juridisk person. Noen kandidater vil kunne komme inn på 

«eierskapsmytedebatten», som ble nevnt under forelesningene. Noen besvarelser 

vil således med utgangspunkt i det som har vært fremhevet på forelesningene 

kunne ta utgangspunkt i at aksjonærene eier aksjene og ikke selskapet, og kanskje 

ta med dommer fra strafferetten og beslagsretten som underbygger dette, og 

deretter gå videre til de organisatoriske, kontroll- og økonomiske rettighetene 

som aksjonærene har. Andre vil kanskje argumentere for at aksjonærene kan sees 

på som eiere av aksjeselskapet ut fra den utbredte terminologien hvor aksjonærer 

omtales som eiere, og få frem at det i så fall er et eierskap med en del 

begrensninger og særregler sammenlignet med det vi ellers i jussen forstår med 

eierskap. Begge deler må selvfølgelig være greit.  



Uansett utgangspunkt, vil det være naturlig at kandidatene i større eller mindre 

grad redegjør for de grunnleggende prinsipper og hovedregler i 

aksjeselskapsretten vedrørende aksjonærenes organisatoriske, kontroll- og 

økonomiske rettigheter (og eventuelt også aksjonærenes begrensede plikter). Det 

kan også tenkes at kandidater kommer inn på den internasjonale debatten om 

aksjonærenes rolle når det gjelder selskapers samfunnsansvar.  

Når det gjelder det organisatoriske, vil besvarelsene kunne legge vekt på at 

aksjonærene utøver øverste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen, 

som er et periodisk organ. Noen vil redegjøre for hovedreglene om valg av styre 

(eventuelt også bedriftsforsamling). Det kan tenkes at noen vil få frem at 

aksjonærene utenom generalforsamlingen ikke har aksjeselskapsrettslig regulert 

adgang til å øve innflytelse på styret eller ledelsen – og NUES-anbefalingens punkt 

om dialog utenom generalforsamlingen og en problematisering av dette kan 

komme opp i den forbindelse, da det har vært tema på forelesningene.  

Generalklausulen om myndighetsmisbruk vil være naturlig å nevne, og i den 

forbindelse kan det tenkes at kandidater som har fulgt forelesningen og/eller lest 

artiklene som nevnt i litteraturlisten vil gå inn i selskapsinteressen. Ut fra 

forelesninger og litteratur må det aksepteres at noen kandidater vil redegjøre for 

en bred forståelse av selskapsinteressen.  

Når det gjelder kontroll-rettighetene, kan det tenkes at kandidater vil huske fra 

forelesningene at det er fremhevet at Norge har et spesielt hierarkisk 

selskapsrettslig system, med generalforsamlingen øverst (om enn som periodisk 

organ). Dette illustreres også ved at det i Norge er adgang for generalforsamlingen 

å instruere styret, med de begrensninger om følger av aksjeselskapsrettslige regler 

og prinsippet om arbeidsfordelingen mellom selskapsorganene. Noen vil kanskje 

nevne at denne regelen ble beholdt med en begrunnelse i forarbeidene som gikk 

på at det er en sikkerhetsventil slik at generalforsamlingen velger 

styremedlemmer som vil ivareta selskapsinteressen og ikke aksjonærenes 

interesse i snever forstand. 

Når det gjelder det økonomisk forholdet mellom aksjonærene og selskapet, vil det 

være naturlig at besvarelsene får frem at aksjonærene kun kan få midler ut av 

aksjeselskapet ved å følge aksjeselskapsrettens materielle og formelle regler om 

dette. Dette er på forelesningen betegnet som «lock-in» med referanse til 

rettsøkonomisk litteratur. Det er altså ikke en referanse til den negative 

innlåsningseffekten som kan oppstå i selskaper hvor kapital ikke kommer til nytte, 

men en rettsøkonomisk betegnelse på det forhold at ikke bare er aksjonærene 



som er beskyttet mot selskapets kreditorer, men selskapet beskyttet i en viss grad 

mot aksjonærene og særlig mot aksjonærenes kreditorer.  

Når det gjelder forskjellen mellom AS og ASA, som oppgaven ber om at det 

redegjøres kort for, er det naturlig at kandidatene vil få frem at det i ASA legges 

større vekt på omsetningsfrihet – og det kan tenkes at de tar med de spesielle 

hensyn om gjør seg gjeldende for børsnoterte ASA. Ellers må det også her vises 

romslighet med hensyn til hva kandidatene velger å ta med. 

Oppgaven etterspør ikke forholdet mellom aksjonærene, så en eventuell 

redegjørelse for minoritetsbeskyttelsesregler, bør gjøres kort. 

Til slutt minner jeg om at kandidatene kun har fire timer på besvarelsen og at 

bedømmelsen bør legge mest vekt på det som er med i besvarelsen (spesielt i en 

slik bred oppgave). 
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