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Foreleser: Professor dr. juris Beate Sjåfjell 

Oversikt over temaer som vil bli behandlet på forelesningene 

Formålet med forelesningen er å gå nærmere inn på områder som er nødvendig for forståelsen fordi 

temaet er underkommunisert i litteraturen eller vanskelig tilgjengelig av andre grunner. Litteraturen 

forutsettes lest før forelesningene. Formålet med forelesningene er videre å bidra til at studentene utvikler 

den grunnleggende forståelsen av formål, prinsipper og hensyn i selskapsretten, som er viktig til eksamen 

og ikke minst ved bruk av selskapsretten etter studiene.  

 

Forelesningene deles inn i to hovedbolker: 

(Oversikten nedenfor er tentativ og kan bli justert underveis. Kapittelhenvisningene i parentes bak hvert 

punkt er en løselig indikasjon på hvor i hovedlitteraturen temaet er behandlet.) 

 

Del 1: Grunnleggende om selskapsrettens rettskilder, aksjeselskapets organisasjon, aksjeselskapets 

organer, og om allmennaksjeselskaper, børsnoterte selskaper og konserner (ca 5 dobbelttimer) 

1. Selskaper og selskapers betydning; rettskildene, med vekt på EU/EØS-retten (kap 1 og litt av 

kap 51) 

2. Svært kort om vedtekter og aksjonæravtaler som en del av rettskildebildet i utvidet forstand 

(kap 6 og 7) 

3. Kort om forholdet mellom aksjeselskap, allmennaksjeselskap, mor- og datterselskap 

(konsern, og hvor forskjellige måter å etablere konsern introduseres) og avdelingskontorer 

og filialer, inkludert NUF-er 

4. Aksjeselskapets organisasjon; pliktige organer: sammensetning, kompetanse og plikter (kap. 

22-29); kort om andre organer; vekt på formål, prinsipper og regler 

o Først kort om aksjeselskapets rettssubjektivitet  

o Generalforsamlingen; derunder kort om aksjonærenes forhold til selskapet (litt fra 

kap. 13) 

o (Bedriftsforsamlingen) 

o Styret 

o Daglig leder 

5. Styrets kompetanse, plikter og ansvar; selskapsformålet og selskapsinteressen (kap. 27.2) 



6. Allmennaksjeselskapet  og børsnotering; hvor vi tar opp trådene fra rettskildeintroduksjonen 

og behandlingen av aksjeselskapets organisasjon og selskapets organer og deres 

kompetanse, slik at vi får frem forskjellene og likhetene – og utfordringene rettskildemessig 

7. Konserner; hvor vi tar opp trådene fra rettskildeintroduksjonen og behandlingen av 

aksjeselskapets organisasjon og selskapets organer og deres kompetanse, slik at vi får frem 

forskjellene og likhetene – og utfordringene spesielt når det gjelder forholdet mellom jussen 

og praksis (kap 5.4) 

Del 2: Selskapets formuesforhold; endringer i kapitalen; endringer i selskapet  

8. Selskapskapitalen; kapitalbeskyttelse; utdeling (kap 31, 33) 

9. Forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen (kap 39, 41) 

10. Kreditt, sikkerhetsstillelse, konsernlån og konsernbidrag (kap 34, 36) 

11. Kjøp av egne aksjer; selskapsfinansiering (kap 37, kap 36.6.) 

12. Omsetning av aksjer; omsetningsbegrensninger inkludert forkjøpsrett; utøvelse av 

stemmeretten (kap 15, 16, 17, 19) 

13. Fusjon og fisjon (kap 42, 43) 
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