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Pkt 3: Aksjeselskapstyper og -strukturer 

• Aksjeselskap og allmennaksjeselskap 

• Avdelinger og filialer  

• Utenlandske selskaper og NUF-er 

• Selskapsrettsreformer også i Norge 

• SE-selskapet 

• SUP-forslaget 

 

• Konsernstrukturen og andre former for 

samarbeid, innflytelse og kontroll 

 

 



Aksjeselskapet, filialer og døtre 

I Norge      I Danmark 
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Enkel konsernstruktur 



Bringing down the banking 

system: eksemplet fra Island 

Gudrun Johnsens presentasjon på YouTube 
 

The combined collapse of Iceland's three largest banks in 2008 is the third largest 

bankruptcy in history and the largest banking system collapse suffered by any 

country in modern economic history, relative to GDP. How could tiny Iceland build a 

banking system in less than a decade that proportionally exceeded Switzerland's? 

Why did the bankers decide to grow the system so fast? How did businesses tunnel 

money out of the banking system? And why didn't anybody stop them? Bringing 

Down the Banking System answers these questions.  

Gudrun Johnsen, Senior Researcher with Iceland's Special Investigation 

Commission, tells the riveting story of the rise and fall of the Icelandic banking 

system, describes the commission's findings on the damaging effects of holding 

company cross-ownership, and explains what we can learn from it all. 

 

Published January 2014, Palgrave Macmillan. 

 

• Bankrett, finansmarkedsrett, EU-rett…. 

• Hva er relevansen for selskapsrettsfaget? 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uDpY1_hR9qU
https://www.youtube.com/watch?v=uDpY1_hR9qU
http://www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=685295


Aksjonærposisjoner 

Bjarnadottir, Margret and Hansen, Gudmundur Axel, 2010, SIC report, Vol. 9, Appendix 2, pp. 23 - and Johnsen, G., 2014, Bringing Down the Banking System: 
Lessons from Iceland, Palgrave-Macmillan. 



Hvem er i kontroll her? 

 

 

 

Bjarnadottir, Margret and Hansen, Gudmundur Axel, 2010, SIC report, Vol. 
9, Appendix 2, pp. 23 - and Johnsen, G., 2014, Bringing Down the Banking 
System: Lessons from Iceland, Palgrave-Macmillan. 



Tema i dag 

• Det enkeltstående, selvstendige 

aksjeselskap 

• Den rettslige infrastrukturen for beslutninger 

og interesseivaretakelse 

 

• Legger grunnlaget for fordypning senere: 

• i allmennaksjeselskapet  

• det børsnoterte allmennaksjeselskapet 

• og i konsernrett 

 



 

 

Pkt 4: Aksjeselskapets 

organisasjon mm 

 

 

 

• Aksjeselskapets rettssubjektivitet  

Selskapet et eget rettssubjekt, Rt. 2010 s. 93 
 

• Ansvarsbegrensningen; §§ 1-1(2) og 1-2  

• Lock in; grunnleggende aksjeselskapsrettslig 

prinsipp; § 3-6 – se f.eks. Rt 2008 s 235 

 

• Partsevne; søksmål – se f.eks. Rt 2012 s 543 

 

• Krav til stiftelse og registrering 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2010-00232-a.html


Aksjeselskapets organisasjon 

•Selskapets organer: 

–Generalforsamlingen, § 5-1(1) 

–Bedriftsforsamlingen, § 6-35 

–Styret, § 6-1 

–Daglig leder, § 6-2(1) 

•Andre organer 

 

•2013-reformen 



Aksjonærene og selskapet 

• Aksjonærenes rettsstilling etter aksjelovene: 

Aksjonærene eier aksjer, som gir: 

– Viktige organisatoriske rettigheter 

– Grunnleggende økonomiske rettigheter 

– (I tillegg rett til å disponere over aksjen) 

– Beslagsretten og strafferetten viser at ikke eier av 

selskapet, sml. pdes. Rt 1993 s 513, Rt 1994 s 1992, Rt 

2002, og pdas. Rt 1987 s. 1246 

• Det terminologiske nivået: 

– Aksjonær eller aksjeeier (lovens betegnelse) 

– Også (selskaps)eier? Vanlig & enkelt å bruke. Passer noen 

ganger mht. kontroll. Ikke mht. beslag & straff. 

 

• Det emosjonelle nivået: eierskapsmytedebatten 

 
 

 

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/selskapsrettsforumet/050313-eierskapsmyten-forum.html


Hvorfor øverste myndighet? 

• Generalforsamlingens kontrollfunksjon 

– Av hensyn til aksjonærene (sml. aksjekapital/banklån) 

– Av hensyn til selskapet  

 

• Aksjonærenes residualinteresse 
– Prinsipal-/agentteorien; mainstream 

– Team production theory; alternativ agentteori 

 

• Shareholder primacy 
– Rettslig norm? 

– Sosial norm? 

 



Generalforsamlingen 

• Selskapets øverste organ 

–Hierarkisk modell i nordisk rett, se 

rapport Nordic Corp. Gov. Model 

–Sml britisk og tysk rett 

–Sml. SE-loven 

 

• Periodisk selskapsorgan 
 

http://www.sns.se/artikel/nordic-corporate-governance-model
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-20050401-014.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-20050401-014.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-20050401-014.html


Generalforsamlingens 

kompetanse 
• Ordinær og ekstraordinær generalforsamling, §§ 5-5 

og 5-6 

• Generalforsamlingen skal avgjøre visse saker: 
– Velge styret 

– Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning 

– Eventuell utdeling av utbytte 

– Andre saker 

• Generalforsamlingen kan avgjøre andre saker: 
– Etter forslag fra styret 

– Etter forslag fra aksjonær 

 

• 2013-reformen: forenklet GF-behandling, § 5-7 
 



Generalforsamlingen: Begrensninger 

• Saker lagt til bedriftsforsamlingen, asal § 6-37 

• Saker hvor styret må fremsette forslag 

• Saker som skal avgjøres av styret 

 

• Prinsippet om oppgavefordeling mellom organene 

 

• Forbudet mot misbruk av myndighet, § 5-21 

 

• Ugyldige beslutninger; søksmålsadgang, § 5-22,  

Rt. 2015 s. 613 

 

 

 
 



Aksjonærenes ansvar 

• Myndighetsmisbruk, § 5-21 

• Ansvar etter aksjelovene kap. 17 
 

• Ansvarsgjennombrudd? 
– Forskjell på fysisk aksjonær og morselskap? 

– Ansvarsgjennombrudd for kontraktsbaserte, frivillige kreditorer 

– Ansvarsgjennombrudd for ufrivillige kreditorer, spesielt om 

miljøhensyn og andre viktige samfunnshensyn 

 

• Aksjonærplikter? 
– Fremvoksende forskningsområde 



Ansatte og selskapet 

• Arbeidsrett og selskapsrett 

• Selskapsrettslig: 

–Rett til å velge styremedlemmer 

–Bedriftsforsamlingen 

• Rett til å velge 1/3 av og blant 

ansatte 

• Under debatt: FAFO-utredning 

http://www.arbeidslivet.no/Lonn/Organisering-og-partene/Mangler-representasjon-fra-ansatte/
http://www.arbeidslivet.no/Lonn/Organisering-og-partene/Mangler-representasjon-fra-ansatte/
http://www.arbeidslivet.no/Lonn/Organisering-og-partene/Mangler-representasjon-fra-ansatte/


Bedriftsforsamlingens oppgaver 

• Avgrenset kompetanse etter loven; asal § 6-37 

 

• Velge styret og styreleder 

• Føre tilsyn med forvaltningen av selskapet 

• Avgi uttalelser om styrets forslag i visse saker 

• Treffe visse viktige beslutninger 
– Investering av betydelig omfang 

– Rasjonalisering/omlegging; betydning for de ansatte 

 

• Vedta anbefalinger om andre saker til styret 



Styrets rolle og posisjon 

• Det øverste forvaltningsorganet 

• Fast selskapsorgan 

 

• Voksende rolle og strengere ansvar? 

 

• Agent for aksjonærene som prinsipal? 

• Agent for alle selskapsinteresser? 

• Lojalitet til selskapet, skal ivareta selskapets 

interesse 

 



Styrets sammensetning 

• Hele eller majoriteten aksjonærvalgt 

– Generalforsamlingen 

– Eller bedriftsforsamlingen 

• Ev. avvikende regler i vedtektene 

 

• Ev. mindretall valgt av og blant ansatte 

– Må kreves av de ansatte 

 

 

 



Styrets oppgaver og ansvar 

• Forvaltning av selskapet, § 6-12 

• Tilsyn med daglig leder og virksomheten, § 6-13 

• Styrets saksbehandling, §§ 6-19 – 6-21  

• Habilitetsregler, § 6-27 

• Materielle krav: selskapets interesse 

• Forbud mot misbruk av posisjon; § 6-28 

 

• Styremedlemmers erstatningsansvar, § 17-1 

 

 



Daglig leder 

• Også et selskapsorgan, § 6-2 

 

• Daglig leders stilling: Arbeidsrett/selskapsrett? 

 

• Daglig leders oppgaver og plikter, §§ 6-14 og 6-15 

 

• Utvidet kan-regel etter 2013-reformen. Hva er 

konsekvensene? 

 



Revisors rolle 

• Revisor velges av generalforsamlingen, § 7-1 

 

• Revisors oppgaver og betydning, §§ 7-4, 7-5 og 7-2, 

7-3 

 

• Nå unntak fra revisjonsplikten, § 7-6 

 

• Forenklet revisjonskontroll, §§ 7-8 – 7-9 

 


