
Selskapsrett 5. studieår – Vår 2016 

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, også basert på innspill fra studentene om hva 

de spesielt ønsker fordypning innenfor. Kapittelhenvisningene i parentes bak hvert punkt er en løselig 

indikasjon på hvor i hovedlitteraturen temaet er behandlet. 

 

Del 1: Introduksjon til aksjeselskapsretten, grunnleggende om selskapsrettens rettskilder, 

aksjeselskapets organisasjon, aksjeselskapets organer, og om allmennaksjeselskaper, børsnoterte 

selskaper og konserner (ca 5 dobbelttimer) 

1. Introduksjon til aksjeselskapsretten (kap 1, litt av kap 5, kap 6 og 7): 

o Hva er et aksjeselskap? 

o Aksjeselskapers formål, historie og betydning 

o Involverte interesser, grunnleggende prinsipper og hensyn 

o Introduksjon til rettskildene i norsk rett: aksjeselskapsretten; regnskapsretten; 

finansmarkedsretten; betydning av standarder og anbefaler (EØS-rettens betydning: 

se pkt 2 nedenfor) 

o Kort om vedtekter og aksjonæravtaler som en del av rettskildebildet i utvidet 

forstand  

2. EØS-rettens direkte og indirekte betydning for norsk selskapsrett (artikkelen Vår europeiske 

selskapsrett): 

o EØS-rettens betydning for norsk selskapsrett på flere plan 

o Oversikt over harmoniseringen av europeisk selskapsrett 

o Reguleringen av europeisk selskapsrett gjennom primær- og sekundærrett 

o Betydningen av rettspraksis fra EU- og EFTA-domstolene 

o EU-selskapsformer 

http://selskapsrettstidsskriftet.no/wp-content/uploads/2014/11/Selskapsrettstidsskriftet_vår-europeiske-selskapsrett_final_14-12-14.pdf
http://selskapsrettstidsskriftet.no/wp-content/uploads/2014/11/Selskapsrettstidsskriftet_vår-europeiske-selskapsrett_final_14-12-14.pdf


o Pågående reformprosesser og utviklingen videre 

3. Strukturer i næringslivet med utgangspunkt i aksjeselskapsretten 

o Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper 

o Konsernstrukturen og andre former for samarbeid, innflytelse og kontroll 

o Avdelingskontorer og filialer, inkludert NUF-er 

4. Aksjeselskapets organisasjon; (kap. 22-29); kort om andre organer; vekt på formål, 

prinsipper og regler 

o Aksjeselskapets rettssubjektivitet  

o Pliktige og valgfrie organer: sammensetning, kompetanse og plikter 

 Generalforsamlingen; derunder kort om aksjonærenes forhold til selskapet 

(litt fra kap. 13) 

 Bedriftsforsamlingen 

 Styret og styrekomiteer 

 Daglig leder 

 Revisor 

5. Styrets rolle (kap. 27.2): 

o Styrets kompetanse 

o Selskapsformålet og selskapsinteressen  

o Styremedlemmenes plikter  

o Styremedlemmers ansvar 

6. Allmennaksjeselskapet og det børsnoterte allmennaksjeselskapet:  

o Rettskildebildet for allmennaksjeselskaper og spesielt for det børsnoterte 

allmennaksjeselskapet  

 Finansmarkedsrettens betydning 

 Corporate governance-anbefalingens betydning 

 Betydningen av børsnotering i andre land; rettsvalgsreglene 

o Allmennaksjeorganer og deres kompetanse 

7. Fordypning i konsernrett (kap 5.4): 

o Selskapsorganer og deres kompetanse i et konsernrettslig perspektiv 



o Utfordringene når det gjelder forholdet mellom aksjeselskapsretten og 

konsernpraksis 

o Om ansvar i konsernforhold 

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) 

Spørsmålsrunde: Siste dobbelttime vil bli holdt av til fordypning innenfor spørsmål som 

studentene har meldt inn i løpet av forelesningsserien. 
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