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Sensorveiledning til eksamensoppgave vår 2014 for JUS5801 Selskapsrett 

Oppgaveteksten 

Oppgaveteksten lyder slik: 

Gjør kort rede for formålet med og hensynene bak reguleringen av selskapsfinansiering av 

aksjeerverv i aksjeloven og allmennaksjeloven § 8-10, slik bestemmelsen lød før 2013-

reformen og slik den er utformet nå.  Drøft og vurdér med utgangspunkt i formål og hensyn 

den nåværende regulering av selskapsfinansiering av aksjeerverv i aksjeloven og 

allmennaksjeloven § 8-10.  

I tillegg inneholdt oppgaven begge aksjelovers § 8-10 slik de lød før 2013-reformen, slik at 

studentene enkelt kunne sammenligne gammel og ny lovtekst. (Ved en inkurie sto det «for» og ikke 

«før» i oppgaven, noe én student stilte spørsmål om under eksamen og fikk oppklart.) 

Læringskravene og litteratursituasjonen 

Læringskravene stiller krav om «god forståelse» for reglene om selskapsfinansierte aksjeerverv. 

Studenter i selskapsrett valgfag har en noe utfordrende læringssituasjon, fordi hovedboken, Mads 

Henry Andenæs, Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, er fra 2006, samtidig som vi har hatt en 

større aksjeselskapsrettslig reform i 2013. I tillegg gir ikke boken studentene en tilstrekkelig 

forståelse av EU/EØS-rettens betydning for selskapsretten. Når det gjelder det siste, er dette søkt 

kompensert ved at en kort artikkel, Vår europeiske selskapsrett, Nytt i privatretten, erstatter 

Andenæs’ behandling av EØS-rettens betydning, og dermed er en del av hovedlitteraturen. Se 

nærmere om læringskrav, hovedlitteratur og tilleggslitteratur her: 

http://www.uio.no/studier/emner/jus/jus/JUS5801/v14/pensumliste/index.html 

Relevant tilleggslitteratur for denne oppgaven er spesielt min artikkel Kun til plunder og heft? 

Forbudet mot selskapsfinansiering av aksjeverv i den norske allmennaksjeloven§ 8-10. Artikkelen er 

fra 2009, og analyserer det daværende forbudet i asal. § 8-10 også i lys av liberaliseringen av annet 

selskapsdirektiv, og gir – for de studenter som har lest det – mye stoff til denne eksamensoppgaven. 

Dette er imidlertid kun anbefalt tilleggslitteratur, og kan ikke forutsettes lest.  

Betydningen av liberaliseringen av annet selskapsdirektiv for endringen av aksjelovene § 8-10 er 

nevnt i den korte artikkelen Vår europeiske selskapsrett (som er en del av hovedlitteraturen) og mer 

utførlig diskutert i et artikkelutkast med samme navn, som alle studenter som ønsket fikk tilgang til 

en uke før eksamen. Denne lange artikkelen, som jeg har skrevet sammen med Linn Anker-Sørensen, 

er under publisering i det nylig lanserte Selskapsrettstidsskriftet. Den har altså ikke vært en del av 

anbefalt hoved- eller tilleggslitteratur på semestersidene for faget, og vi kan ikke legge til grunn at 

studentene har lest den, selv om mange benyttet seg av tilbudet om å få utkastet på e-post. Til 

orientering for sensorene hitsettes den relevante delen av artikkelen slik den så ut i dette utkastet: 

Kapitaldirektivet inneholdt opprinnelig et forbud mot selskapsfinansiering av aksjeerverv 

(altså at selskapet finansierer en aksjonærs kjøp av aksjer), noe som også fantes i en rekke 

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/publikasjoner/vedlegg/nip-sjafjell.pdf
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land, inkludert Norge, før EU-tilpasning gjorde det nødvendig. Forbudet i de norske 

aksjelover § 8-10 har vært sterkt kritisert.1 Forbudet mot selskapsfinansiering av aksjeerverv i 

begge lover ble begrenset i 2006 for konsernforhold, for å møte kritikken om at det 

vanskeliggjorde omstrukturering i næringslivet.2 Ved implementering av kapitaldirektivet ble 

imidlertid den vide dispensasjonsadgangen som gjaldt for begge lover begrenset kraftig for 

allmennaksjeloven § 8-10. Sjåfjell har kritisert lovgivers manglende fantasi ved 

implementeringen og selve forbudet som sådant til å være hovedsakelig til plunder og heft 

for den lovlydige.3 Mens man først etter at kapitaldirektivet ble liberalisert i 2006 mente at 

det ikke var grunn til å gjøre endringer i Norge, fordi de samme hensyn gjorde seg gjeldende 

som da forbudet opprinnelig ble innført i 1976,4 kom man altså få år senere frem til at det 

behov for en større reform. Man har nå i begge aksjelover § 8-10 innført den såkalte 

«gateway»-prosedyren, som gjør det lov for et selskap å finansiere oppkjøp av dets aksjer, på 

visse, relativt strenge betingelser. Ironisk nok ble denne «gateway»-prosedyren innført i 

kapitaldirektivet i 2006 etter modell av den britiske løsningen, mens man i den britiske 

selskapsreformen av 2006 fjernet denne løsningen for selskaper på aksjeselskapsnivå, fordi 

de ikke hadde fungert slik man hadde tenkt.5 Betingelsene for å gjennomføre 

selskapsfinansiering etter denne bestemmelsen er såpass strenge at det fortsatt vil være 

behov for å bruke dispensasjonsadgangen i begge lover § 8-10 annet ledd, hvor det fortsatt 

er en forskjell mellom aksjelov og allmennaksjelov, ved at sistnevntes dispensasjonsmulighet 

kun gjelder for kjøp av aksjer av eller for ansatte. Det som for øvrig er interessant med 

reformen er at begrepet selskapets interesse blir brukt som et kriterium. Hva selskapets 

interesse er, er ellers et av stridsspørsmålene i europeisk selskapsrett, som har vært en 

barriere i harmoniseringsarbeidet. Likevel har man bl.a. i kapitaldirektivets liberalisering av 

selskapsfinansiering innført selskapsinteressen som kriterium, uten nærmere diskusjon av 

innholdet.6  

Erverv av egne aksjer og annen finansieringsbistand fra selskapet må for alle tilfeller ligge 

innenfor selskapets utbytteramme og også bare omfatte fullt innbetalte aksjer, jfr. artikkel 19 

nr. 1 (b) og (c). Dette er gjennomført i norsk rett i begge lover §§ 9-2 og 8-10. 

I tillegg har jeg fortløpende anbefalt annen relevant støttelitteratur og andre relevante kilder under 

forelesningene. Relevant for denne oppgaven er at jeg flere ganger har understreket betydningen av 

å bruke Knudsen-utredningen og forarbeidene til aksjelovreformen av 2013 som støttelitteratur, 

siden boken er 2006.  

 

Forelesningene 

                                                           
1
 [Litteraturhenvisninger] 

2
 [Referanse og sjekk årstallet] 

3
 Sjåfjell, Kun til plunder og heft? [full referanse]. Mens manglende håndheving av bestemmelsen har gjort at det 

ikke ble reaksjoner mot de som angivelig tappet hjørnesteinsbedriften Peterson Papirfabrikk i Moss for kr 70 

millioner. Selskapet har senere gått konkurs uten at heller bobestyrer har vært villig til å følge dette opp. 

[Henvisning til DN-oppslag fra 2008 og fremover] 
4
 Se kritikken mot dette i Sjåfjell, Kun til plunder og heft? 

5
 Se nærmere i Sjåfjell, Kun til plunder og heft? 

6
 Se mer om dette i i Sjåfjell, Kun til plunder og heft? 



Forelesningene er ikke obligatoriske. De fleste forelesningene har vært gjort tilgjengelig som podcast. 

Vi kan ikke forutsette at studentene har fulgt forelesningene, selv om litteratursituasjonen og 

aksjelovreformen av i fjor gjør det sannsynlig at de færreste vil velge å gå opp til eksamen uten å ha 

fulgt forelesningene.  

Jeg har snakket mye om formål, hensyn og involverte interesser i selskapsretten. Under 

forelesningene har jeg også brukt relativt mye tid på å forklare EØS-rettens betydning, inkludert 

betydningen av liberaliseringen av annet selskapsdirektiv, og på å gjennomgå aksjelovreformen av 

2013, inkludert endringen av aksjelovene § 8-10. Videre har jeg understreket at det er både 

materielle og saksbehandlingsregler som skal oppfylles for å gjennomføre selskapsfinansiering etter 

aksjelovene § 8-10. Jeg har brukt en del tid i forelesningsserien på betydningen av selskapsinteressen 

som det styret har plikt til å fremme. I forbindelse med gjennomgåelsen av den nye reguleringen av 

selskapsfinansiering har jeg fremholdt at § 8-10(3) nr 2 («Styret skal sørge for at det utarbeides en 

redegjørelse som minst skal opplyse om (…) selskapets interesse i å gjennomføre en slik disposisjon») 

enten kan sees slik at den i seg selv oppstiller et krav om at selskapsfinansieringen må være i 

selskapets interesse for å være lovlig, eller at den fremhever styrets generelle plikt til å fremme 

selskapets interesse i alle beslutninger. Jeg har også understreket den nye selskapsfinansieringens 

relativt begrensede anvendelsesområde (pga. relativt strenge kriterier), og at selskapsfinansiering 

som ikke er tillatelig etter denne nye prosedyren i begge lovers § 8-10 fortsatt er forbudt, slik at 

dispensasjonsadgangen i begge bestemmelser annet ledd fortsatt er relevant. 

Vurdering av besvarelsene 

Studentene har kun hatt fire timer til disposisjon, slik at man ikke kan forvente en inngående analyse 

av reglene om selskapsfinansiering. Sensorene bes ta hensyn til dette og til litteratursituasjonen som 

beskrevet over. 

Oppgaveteksten legger opp til at hovedvekten av besvarelsen skal ligge på en drøftelse og vurdering 

av den nåværende regulering av selskapsfinansiering av aksjeerverv i aksjelovene § 8-10, med 

utgangspunkt i en kort redegjørelse av formål og hensyn bak reguleringen både før og etter 2013-

reformen. At vi ber om både en drøftelse og en vurdering, innebærer at vi ber om at studentene 

både redegjør for hvordan reguleringen er i dag og vurderer reguleringens godhet eller 

hensiktsmessighet, fortrinnsvis ut fra de formål og hensyn som de først kort har gjort rede for. Det 

bør utvises stor romslighet med hensyn til hvordan studentene legger opp oppgaven, derunder 

hvordan de fordeler tiden mellom drøftelse og vurdering. Likeledes bør det også være helt opp til 

studentene om og i hvor stor grad de trekker inn EØS-rettens betydning og liberaliseringen av annet 

selskapsdirektiv. De gode kandidatene vil evne å sette reguleringen av selskapsfinansiering inn i en 

større aksjelovsrettslig sammenheng. Det er imidlertid ikke et krav.  

Oslo, 2. mai 2014 

(sign.) 

Beate Sjåfjell 

fagansvarlig lærer 


