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Oversikt over balansen 
Eiendeler:  
(rskl. § 6-2 A og B) 
Selskapets økonomiske 
ressurser (eiendeler)  

Egenkapital/gjeld: 
(rskl. § 6-2 C og D) 
Hvilke kapitalkilder har selskapet brukt for å 

skaffe seg de eiendelene den har  
Egenkapital: 
I. Innskutt egenkapital 
1. Selskapskapital (aksjekapitalen, asl. § 

3-1) 
2. Overkursfond (asl. § 3-2) 
3. Annen innskutt egenkapital 

 
II. Opptjent egenkapital 
1. Fond 
2. Annen egenkapital (årsresultat + 

annen egenkapital, jfr. asl. § 8-1(1) 
 

Gjeld (fremmedkapital) 
 I. Avsetning for forpliktelser  
II. Annen langsiktig gjeld  
III. Kortsiktig gjeld 



Kjøp av egne aksjer 
 

Selskapskapitalen 
 

 
 

 
 
Fremmedkapital 
(gjeld) 

Innskutt egenkapital 
-Aksjekapital 
-Overkursfond 

Opptjent 
egenkapital 
(overskudd) 



Selskapsfinansiering  
av aksjeerverv 

 
Selskapskapitalen 

 
 

 
 
 
Fremmedkapital 
(gjeld) 

Innskutt egenkapital 
-Aksjekapital 
-Overkursfond 

Opptjent 
egenkapital 
(overskudd) 



Tegning av egne aksjer:  
Ikke tillatt 

• Tegning av egne aksjer forbudt i aksjelovenes § 9-1 
• Omgåelsesforsøk 

– Aksjer tegnet av andre men for selskapets regning: 
– Anses som tegnet av aksjetegneren 
– Selskapsfinansiering forbudt etter aksjelovene § 8-10 

 

• Tegning i strid med reglene, § 9-2 annet ledd 
 

• Tegning av morselskapets aksjer også forbudt 
 



Kjøp av egne aksjer:  
Begrenset adgang 

• Hensyn for og imot adgang til erverv 
 

• Dagens regler i aksjelovens §§ 9-2 – 9-8,  
• Utgangspunktet likt for AS og ASA 

 
• Gjelder også for datterselskapets erverv av aksjer i 

morselskapet, § 9-8 
 

• Sammenhengen med kapitaldirektivet art. 19 – 
revidert i 2006 

• Liberaliseringsforslaget i Prop L 111 (2012-2013) 
 

 



Kjøp av egne aksjer: 
Vilkår 

Vilkår i § 9-2: 
 

• Begrenset til samlet pålydende verdi ikke over 10% 
av aksjekapitalen 
 

• Aksjekapital minus selskapets egne aksjer må ikke 
være mindre enn minimumskapitalen etter § 3-1 
 

• Aksjene må være fullt innbetalt til selskapet  
 

 



Kjøp av egne aksjer: 
Nærmere bestemmelser 

• Gjelder både eie og pant 
 

 
• Beregning av aksjebeholdning for mor: 

Morselskapets beholdning av egne aksjer 
+ datterselskapets beholdning av aksjer i mor  
Må ikke være over 10 % 



Kjøp av egne aksjer:  
Forholdet til utbyttereglene 

• Må ligge innenfor grensen av fri egenkapital,  
§ 9-3 jf § 8-1 
 

• Husk: Overskudd kan bare disponeres en gang 
 

• Forsvarlighetskrav: ”forenlig med forsiktig og god 
forretningsskikk”  



Kjøp av egne aksjer: 
Fremgangsmåte 

• Generalforsamling må gi styret fullmakt med flertall 
som for vedtektsendring, § 9-4 jf. § 5-18 
 

 
• Fullmakten ikke for mer enn 18 måneder 

 



Kjøp av egne aksjer:  
Unntak 

• Gave, tvangsinndrivelse, fusjon, fisjon, innløsning 
etter § 16-19 (AS) og §§ 4-24, 4-25 og 16-19 (ASA) 

 
• Begrensing på hvor mye aksjer som kan eies samlet 

etter denne bestemmelsen og § 9-2 
 
• Konsekvens av over 10%:  

Avhendelse eller sletting ved nedsetting av 
aksjekapitalen 
 



Ulovlig erverv av egne aksjer 

• Utgangspunktet: Ugyldig avtale 
 
– Unntak ved motpart i aktsom god tro 
– Avhendelse eller sletting ved nedsetting av 

aksjekapitalen 
 

– Tap for selskapet? Aksjen over på den som har 
stått for kjøpet 

• Unntak for den som har stemt mot eller var i 
aktsom god tro 



Reformforslag og -muligheter 

 
• Revidering av kapitaldirektivet 2006 
• Justisdepartementets høringsnotat av juli 2007 
• NHO-initiativet og Knudsen-utredningen 
• Prop L 111 (2012-2013) 

 
• Endringsmuligheter også for ASA 

 
• Liane Bednarz: Share buy-backs after the amendment of the 

Second Company Law Directive in a German-Norwegian 
comparative perspective – Nordisk Tidsskrift for Selskabsret 
2009 nr 3 
 
 

http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2009_3/NTS03_2009_164_183.pdf?zoom_highlight=bednarz
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2009_3/NTS03_2009_164_183.pdf?zoom_highlight=bednarz
http://www.djoef-forlag.dk/services/ntsdocs/PDF/2009_3/NTS03_2009_164_183.pdf?zoom_highlight=bednarz


Kjøp av egne aksjer  
i børsnoterte selskaper 

• I utgangspunktet tillatt etter asals regler 
• Noen tilleggsregler for børsnoterte 
 
Spesielt ved oppkjøpsforsøk: 
• Vphl. kap 6 begrenser selskapets handlingsrom 

 
• CG-anbefalingen pkt. 14 

 
• Forholdet mellom kapitaldirektivet og 

takeoverdirektivet 



Selskapsfinansiering av aksjeerverv: 
Utgangspunktet 

• Forbudt etter aksjelovene §§ 8-10 med 
selskapsfinansiering av aksjeerverv i selskapet eller 
morselskapet gjennom: 
– Yte lån 
– Stille sikkerhet 
– Stille midler til rådighet 

 
• Begrensning av forbudet i konsernforhold i 2006 

 
• Forholdet til kapitaldirektivet og kjøp av egne aksjer 

 
 

 
 

 



Selskapsfinansiering: 
Dispensasjonshjemlene 

• Aksjeloven § 8-10 annet ledd: 
– Dispensasjon gjennom forskrift eller enkeltvedtak 
– Dispensasjon også fra §§ 8-7 – 8-9 

 

• Allmennaksjeloven § 8-10 annet ledd: 
– Dispensasjon gjennom forskrift eller enkeltvedtak for aksjekjøp av 

eller for ansatte 
– Forholdet til kapitaldirektivet 

 

• Forskrift 2007-11-30 nr 1336: Innholdet 
• Forskriften av betydning for tolkning av § 8-10? 

 
• Enkeltvedtak: Dispensasjonspraksis 



Selskapsfinansiering:  
Diskusjon av seks typetilfeller 

 Lovformål, interesser og hensyn: Har forbudet 
legitimitet i dag? 
 

• Typetilfelle 1: ”Internt” oppkjøp 
• Typetilfelle 2: ”Eksternt” oppkjøp 
• Typetilfelle 3: Oppkjøpsfusjon 
• Typetilfelle 4: Oppkjøpsvern? 
• Typetilfelle 5: Selskapstømming 
• Typetilfelle 6: Opsjoner som incentiver 
 
 Rigid og ullen regel – mest til «Plunder og heft» 



Ulovlig selskapsfinansiering 

 
• Utgangspunktet: Ugyldig disposisjon, § 8-11 

– Unntak for sikkerhetsstillelse ved medkontrahent i god tro 

• Tilbakeføring av midlene 
• Ansvar for styremedlem osv etter § 3-7(2) 

 

• Straff som sanksjon, se for eksempel: 
Frostating lagmannsrett 12.11.2010 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftid?websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/lfstr/lf-2010-066191.html


Reformforslag og -muligheter 

• Hensyn for og imot å ha forbudet 
• Forholdet til generelle selskapsrettslige prinsipper 
• Detaljeregulering ex ante eller prinsipper ex post? 
 
• Liberalisering av kapitaldirektivet  

– Muligheter også for ASA innenfor visse rammer 
– Forholdet til britisk rett  

 
• Knudsen-utredningens forslag -> Prop L 111  
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