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Dagens temaer 
• Forventningsavklaring for dette faget  
• Opplegget for forelesningene i vår  
• Faglig innhold i dag: 

• Hva er et aksjeselskap? 
• Aksjeselskapers formål, historie og betydning 
• Involverte interesser, grunnleggende 

prinsipper og hensyn 
• Introduksjon til rettskildene i norsk rett 
• Kort om vedtekter og aksjonæravtaler 



 
Forventningsavklaring  
 
• Hva kan dere? Hva vil dere lære? 
• Forelesningene: hvordan skal de være? 
• Rettskildene: tilgjengelighet 
• Litteraturen: hovedlitteratur, støttelitteratur 
• Rammen rundt:  

– Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og 
miljø 

– Faglunsjer, seminarer, studieturer, vit.ass-muligheter 

• Eksamen – og etterpå 
 

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/


Opplegget for forelesningene 
 Del 1: 

• Introduksjon til aksjeselskapsretten 
• EØS-rettens direkte og indirekte betydning  
• Strukturer i næringslivet  
• Aksjeselskapets organisasjon 
• Aksjeselskapets organer; Styrets rolle  
• ASA-et og børsnoterte ASA 
• Fordypning i konsernrett  

 
Del 2: 
• Selskapets formuesforhold 
• Endringer i kapitalen 
• Endringer i selskapet  



Hva er et aksjeselskap?  
Hva lærer vi i aksjeselskapsretten? 

• Hvordan definerer vi et aksjeselskap?  
– Hva skiller det fra et enkeltpersonsforetak eller et ansvarlig 

selskap?  
– Hva er forskjellen på aksjeselskap og allmennaksjeselskap? 
– Hva er et børsnotert allmennaksjeselskap? 

 
• Aksjeselskapsrettens område 
 
• Forholdet til andre rettsområder 

 



Aksjeselskapers  
formål, historie og betydning 

• Hva er aksjeselskapets formål? 
Vi bør skille mellom:  
– Det enkelte aksjelselskapets spesifikke formål  
– Formålet med selve instituttet på samfunnsnivå 
– Aksjeselskapsrettens formål 
– De involverte parters formål med å være involvert i aksjeselskapet 

 

• Aksjeselskapets historiske utvikling 
 

• Aksjeselskapets betydning i dag, på godt og vondt 
 



 
Involverte interesser,  

grunnleggende prinsipper og hensyn 
 

• Hva eller hvem er interessene involvert i et 
aksjeselskap? 

• Hvis det er forskjellige syn, hvem skal avgjøre det? 
• Hva bør være de grunnleggende prinsippene i 

aksjeselskapsretten? 
• Hvilke hensyn bør veie tyngst? 

 
• Forskjelllige utgangspunkter kan avgjøre hvilken 

stilling man tar til disse spørsmålene 



Fra et typisk aksjonær-utgangspunkt 
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Introduksjon til rettskildene i norsk rett: 
Generelt for AS & ASA 

Aksjelovene: 
• Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper  
• Lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper 

 

Viktige lovendringer de siste årene: 
• Basert på Gudmund Knudsens utredning   
• En endring vedtatt 2011om minstekapital mv. 
• Nye endringer vedtatt 2013: Lovvedtak 68 (2012-

2013) 
• Forarbeidene inkludert drøftelse i stortingskomiteen 

http://www.regjeringen.no/upload/JD/Vedlegg/Rapporter/Forenkling_av_aksjeloven_web.pdf
http://stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2011-2012/vedtak-201112-025/#a1
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2012-2013/vedtak-201213-068/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2012-2013/vedtak-201213-068/
http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2012-2013/vedtak-201213-068/
http://sok.stortinget.no/?groups=BA1043+G0157&querytext=aksjelovgivningen&aid=120&


Introduksjon til rettskildene: 
Regnskapsrett & revisjonsrett 

• Ikke direkte en del av aksjeselskapsretten som fag 
• Historisk sett en del av selskapsretten i Norden 
• Fortsatt en del av selskapsretten på EU-nivå 

 
• Premissleverandør og operasjonaliseringsnivå for 

selskapsrettslige hensyn 
• Bindeledd mellom selskapene, aksjonærene og markedene – 

og samfunnet for øvrig 
• Relevant for kapitalbeskyttelse og økonomistyring: for 

virksomheten og styrets rolle 
 
• Økende rapporteringskrav i årsregnskapsloven: finansiell, 

samfunnsansvar og nå også om selskapsledelse 



Introduksjon til rettskildene i norsk rett: 
Spesielt om allmennaksjeselskapene 

• Noen andre regler 
• Noen andre hensyn 
• Mer relevant EU-sekundærrett 

 
• Børsnoterte selskaper: 

– Finansmarkedsretten 
– Corporate governance 



Introduksjon til rettskildene i norsk rett: 
Finansmarkedsrettens betydning 

• Børsloven nr. 74/2007 
• Børsforskriften, forskrift 29. juni 2007 
• Verdipapirhandelloven nr. 75/2007 
• Verdipapirforskriften, forskrift 29. juni 2007 
• Tolkingspraksis fra børsen og 

børsklagenemnden  
• Finanstilsynet har overtatt 

prospektkontrollen 
 

 
 

http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Boersklagenemnden
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2010/2_kvartal/Overforing-av-den-operative-prospektkontrollen-fra-Oslo-Bors-til-Finanstilsynet/
http://www.finanstilsynet.no/no/Artikkelarkiv/Rundskriv/2010/2_kvartal/Overforing-av-den-operative-prospektkontrollen-fra-Oslo-Bors-til-Finanstilsynet/


Introduksjon til rettskildene i norsk rett:  
Standarder og anbefalinger 

Spesielt relevant innenfor corporate 
governance og corporate social responsibility 
(CSR) 

Corporate governance: 
• organiseringen av ledelsen av selskapet,  
• retningslinjene for styring av selskapet og 
• forholdet mellom aksjonærene og styret og daglig 

leder 
CSR: selskapers ansvar ovenfor samfunnet 



Norsk anbefaling om corporate governance 

NUES-anbefalingen 
• Overordnet: god aksjonærstyring og selskapsledelse & nå også 

med etikk og samfunnsansvar 
 
• Selskapskapital og utbytte  
• Likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med 

nærstående; fri omsettelighet  
• Informasjon og kommunikasjon  

 
• Generalforsamlingen; valgkomite; bedriftsforsamling og styre 
• Styrets arbeid, godtgjørelse til styret  
• Risikostyring og intern kontroll; revisor 
• Godtgjørelse til ledende ansatte  
• Selskapsovertakelse 

  
 
 

  

http://www.nues.no/


NUES-anbefalingens rettskildestatus 

• Comply or explain 
• Sanksjoner: Fra offentlig kritikk til strykning 
• Semioffisiell status: 

– Børsloven 
– Børsforskriften 
– Børsens løpende forpliktelser 
– Corporate governance-anbefalingen  
– Nå også årsregnskapslovens krav 

 
– Legitimitetsproblem? 

 



CSR-anbefalinger & retningslinjer 

• Inkludert i NUES-anbefalingen 
 

• Et voksende utvalg av andre anbefalinger, 
retningslinjer, sertifiseringsstandarder og 
rapporteringssystemer: 
– OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og se også 

OECDS kontaktpunkt 
– FNs Global Compact 
– Global Reporting Initiative 

 

• I utgangspunktet frivillig; rettsområde under utvikling 

https://www.regjeringen.no/nb/dokumenter/oecds-retningslinjer-for-flernasjonale-s/id439642/
https://www.regjeringen.no/nb/sub/styrer-rad-utvalg/kontaktpunkt_naringsliv/oecd_ncp/id669910/
https://www.regjeringen.no/nb/tema/utenrikssaker/naringslivssamarbeid-i-utlandet/innsikt/global_compact/id630148/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx


 
 

Rettskildebildet for det enkelte selskap 
inkluderer vedtekter – og aksjonæravtaler? 

 
 • Vedtekter 

• Obligatorisk del av stiftelsesgrunnlaget 
• Innholdet i vedtektene: 

• Minimumsinnhold, aksjel. § 2-2 
• Fravikelse av lov -> vedtektene 
• Også annet kan inntas i vedtektene 

• Selskapsrettslig bindende virkning 
• Selskapets “grunnlov”  
• Endringer i vedtektene 

 
• Aksjonæravtaler 

 
 



Oversikt over litteratur 

• Innføringslitteratur: 
• Aarbakke, Magnus og Tore Fjørtoft: § 76 

Sammenslutningsrett, Knophs oversikt over Norges 
rett, 14. utg. 2014. 

• eller 
• Woxholth, Geir: Selskapsrett, 5. utgave Oslo 2014, 

avsnittene om aksjeselskaper og 
allmennaksjeselskaper. 

• eller 
• Bråthen, Tore: Selskapsrett, Oslo 2013, kap.4.  

 



Oversikt over hovedlitteratur 
• Andenæs, Mads Henry: Aksjeselskaper og 

allmennaksjeselskaper, 2. utg., Oslo 2006, unntatt avsnitt 1.3 
og kap. 8, 30, 50, 51 og 52.  

 
• Sjåfjell, Beate: Kan aksjeselskaper sette miljøet foran 

gevinstkravet? Jussens Venner årgang 46, s. 309-324 
 
• Anker-Sørensen, Linn og Beate Sjåfjell: Vår europeiske 

selskapsrett, 2015, v. 2. Elektronisk artikkel som vil bli 
oppdatert hver høst (selskapsrettstidsskriftet.no) 

 
• Moss, Giuditta Cordero: Internasjonal privatrett på 

formuesrettens område, 2013, kapittel 6, s. 284- 320.  

http://www.selskapsrettstidsskiftet.no/


Oversikt over hovedlitteratur (2) 

• Kapitlene om Selskapets formuesforhold (Del V) i Andenæs, 
Mads Henry: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 2. 
utg., Oslo 2006, erstattes i det omfang de er utdatert på 
bakgrunn av aksjelovreformen 2013 av: 

 
• Aarbakke, Magnus, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, 

Tone Ofstad og Jan Skåre: Kommentarutgave, Aksjeloven og 
allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper 
(aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om 
allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), Digital utgave 
kommentarutgaver.no. 
 

http://kommentarutgaver.no/


Oversikt over støttelitteratur 

• Andenæs, Mads og Frank Wooldridge, European 
Comparative Company Law, 2009. Cambridge University 
Press.   

• Reiersen, Hedvig Bugge og Beate Sjåfjell: NUF-kaoset i 
norsk rett: Et bidrag til oppklaring. Tidsskrift for Rettsvitenskap 
3/2010 s.423-463 

• Sjåfjell, Beate: Kun til plunder og heft? Forbudet mot 
selskapsfinansiering av aksjeverv i den norske 
allmennaksjeloven §8-10. Nordisk Tidsskrift for Selskabsrett 
2009 1:2, s.116-145 

 



Oversikt over støttelitteratur (2) 

• Aarbakke, Magnus, Asle Aarbakke, Gudmund Knudsen, 
Tone Ofstad og Jan Skåre: Kommentarutgave, Aksjeloven og 
allmennaksjeloven Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper 
(aksjeloven) og lov 13. juni 1997 nr. 45 om 
allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven), Digital utgave 
kommentarutgaver.no. 

• Woxholth, Jannik: Aksjonæravtaler, Gyldendal 2012.  

 
• Følg også med på våre publikasjonssider og på 

SelskapsrettsNytt!  
• Tips: Les Dagens Næringsliv og Aftenposten 

Økonomi 
 

http://kommentarutgaver.no/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/publikasjoner/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/selskapsrettsnytt/


Spørsmål? Forslag? Innspill? 

 
Kontor: Domus Media, Vestfløyen, andre etasje 

 
E-post: b.k.sjafjell@jus.uio.no  

          @BeateSjafjell SMS: 95931283 
Beate på Facebook, LinkedIn: Beate Sjåfjell 

 
Forskergruppen Selskaper, markeder, samfunn og 

miljø -  også på Facebook  
 
 

http://facebook.com/beate.sjafjell
http://facebook.com/beate.sjafjell
http://facebook.com/beate.sjafjell
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/
http://facebook.com/UniOsloSelskapsrettsforskning

	Forelesninger i JUS5801 Selskapsrett��Introduksjon til aksjeselskapsretten�5. studieår, vår 2016�Professor dr. juris Beate Sjåfjell��Det juridiske fakultet i Oslo�b.k.sjafjell@jus.uio.no�@BeateSjafjell�ssrn.com/author=375947 
	Dagens temaer
	�Forventningsavklaring �
	Opplegget for forelesningene�
	Hva er et aksjeselskap? �Hva lærer vi i aksjeselskapsretten?
	Aksjeselskapers �formål, historie og betydning
	�Involverte interesser, �grunnleggende prinsipper og hensyn�
	Fra et typisk aksjonær-utgangspunkt
	Fra et typisk CSR-utgangspunkt
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Introduksjon til rettskildene i norsk rett:�Generelt for AS & ASA
	Introduksjon til rettskildene:�Regnskapsrett & revisjonsrett
	Introduksjon til rettskildene i norsk rett:�Spesielt om allmennaksjeselskapene
	Introduksjon til rettskildene i norsk rett:�Finansmarkedsrettens betydning
	Introduksjon til rettskildene i norsk rett: �Standarder og anbefalinger
	Norsk anbefaling om corporate governance
	NUES-anbefalingens rettskildestatus
	CSR-anbefalinger & retningslinjer
	��Rettskildebildet for det enkelte selskap inkluderer vedtekter – og aksjonæravtaler?��
	Oversikt over litteratur
	Oversikt over hovedlitteratur
	Oversikt over hovedlitteratur (2)
	Oversikt over støttelitteratur
	Oversikt over støttelitteratur (2)
	Spørsmål? Forslag? Innspill?

