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Tema for de neste timene 
• Utbytte er gjennomgått - nær sammenheng med: 

 
• Forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen 
• Kreditt og sikkerhetsstillelse overfor aksjonærer 

Konsernbidrag, konsernlån og konsernkonto-ordning 
• Selskapets kjøp av egne aksjer 
• Selskapsfinansiering av aksjeerverv 

 
• Sammenhengen mellom temaene og 

sammenhengen med kapitalbeskyttelsen 
 

• Lovforslaget: Prop L 111 (2012-2103) 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/dok/regpubl/prop/2012-2013/prop-111-l-20122013.html?id=721283


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 



Utbytte 
 

Selskapskapitalen 
 

 
 

 
 
Fremmedkapital 
(gjeld) 

Innskutt egenkapital 
-Aksjekapital 
-Overkursfond 

Opptjent 
egenkapital 
(overskudd) 



Forhøyelse og nedsettelse  
av aksjekapitalen 

 
Selskapskapitalen 

 
 

 
 
 
Fremmedkapital 
(gjeld) 

Innskutt egenkapital 
-Aksjekapital 
-Overkursfond 

Opptjent 
egenkapital 
(overskudd) 



Kreditt og sikkerhetsstillelse 
overfor aksjonærer mm 

 
Selskapskapitalen 

 
 

 
 
 
Fremmedkapital 
(gjeld) 

Innskutt egenkapital 
-Aksjekapital 
-Overkursfond 

Opptjent 
egenkapital 
(overskudd) 



Konsernbidrag mm 
 

Selskapskapitalen 
 

 
 

 
 
Fremmedkapital 
(gjeld) 

Innskutt egenkapital 
-Aksjekapital 
-Overkursfond 

Opptjent 
egenkapital 
(overskudd) 



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) 



Forhøyelse av aksjekapitalen: 
Nyemisjon 

• Nyemisjon (penger inn til selskapet) 
– Forskjell på AS og ASA 

AS: begrenset personkrets, § 10-1(1), se (2) nr 4. 
 ASA: allmennheten, § 10-1(1), se (2) nr 4. 

 
• Formål og bruk i praksis 
• Fremgangsmåte 

 
 

 



Forhøyelse av aksjekapitalen: 
Rettet emisjon 

• Formål og bruk i praksis 
• Fremgangsmåte 
• Forholdet til de andre aksjonærene og til selskapets 

interesse 
 
 

• Børsnoterte selskaper og overtagelsestilbud 
– CG-anbefalingens pkt 14 

 
 



Forhøyelse av aksjekapitalen: 
Fondsemisjon 

• Regnskapsmessig ompostering: 
– Fra overkursfond til aksjekapital 
– Fra fri egenkapital til aksjekapital 

 

• Formål og bruk i praksis 
 

• Fremgangsmåte 



Nedsettelse av aksjekapitalen 

• Aksjelovenes kap. 12 
• Må i utgangspunktet gå til: 

– dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte;  
– utdeling til aksjeeierne (eller sletting av selskapets 

egne aksjer etter kapittel 9);  
– avsetning til fond som skal brukes etter 

generalforsamlingens beslutning.  
 

• Formål og bruk i praksis 
• Fremgangsmåte 



Kreditt og sikkerhetsstillelse 

• Begrensning overfor aksjonærer, styremedlemmer, 
daglig leder og visse andre 
– Formål og berørte interesser 
– Sammenheng med utbyttereglene 

 

• Unntak for ansatte 
• Unntak for ordinære forretningsavtaler 

– Knyttet til selskapets virksomhet? 
 

• Endringsforslag 
• Forholdet til konserner 

 



Konsernbidrag 

• Aksjelovenes § 8-5 jf. skattelovens §§ 10-2 – 10-4 
– Anvendelse hos overskudd; skattemessig fradragsberettiget 
– Skattepliktig inntekt hos mottakende selskap 

 

• Sammenhengen med utbyttereglene 
 

• Forholdet til de andre aksjonærene 



Konsernlån 

• Unntak fra forbudet mot kreditt til aksjonær,  
aksjelovene § 8-7(3) nr 2 
 
 

• Grenseoverskridende konsern 
– Innenfor EØS, jf. aksjelovene § 1-4 
– Utenfor EØS 

 

• Styrets plikt til å ivareta selskapets interesse 



Konsernkontoordning 

• Unntak fra forbudet mot kreditt til aksjonær,  
aksjelovene § 8-7(4) 
 

• Hva er en konsernkontoordning? 
 

• Lovavdelingsuttalelse om konsernkontoordning  
 

• Vilkåret om ”brukes i konsernets virksomhet” 
 

• Forholdet til utbyttereglene 
 

• Styrets plikt til å ivareta selskapets interesse 
 
 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/jdlov/jdlov-2004-06494.html
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