
Selskapsrett 5. studieår – Vår 2019 

Foreleser: Professor dr. juris Beate Sjåfjell 

Selskapsrettsuken våren 2019 

Opplegget i selskapsrettsuken (uke 9): Forelesningene er planlagt å gå fra kl 10.15-15 (med en times 

lunsjpause), mandag til fredag. I tillegg er lagt inn ekstratilbud i form av samtaler/debattmøter foreløpig på to 

av ettermiddagene, og vi har en time ekstra på Oslo Børs, hvor vi skal på torsdag. Merk påmelding til 

forelesninger på Oslo Børs, og at vi den dagen starter kl 9, og ikke 10.15! Det kan ellers bli mindre 

justeringer i tidsplanen. Vi avslutter på fredag med pizza og brus – påmelding til dette også, slik at vi vet 

hvor mye vi skal bestille! 

Jeg podcaster/filmer alt, forutsatt at det tekniske står meg bi.  

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. 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. 

Litteraturen forutsettes lest før forelesningene. Dette er ekstra viktig når vi har alle forelesningene i en uke. 

God forberedelse er en forutsetning for at studentene skal få det ønskede utbyttet av selskapsrettsuken.   

Forberedelser for øvrig: Les aviser og se etter selskapsrettsrelevante saker (dere vil finne dette f.eks. i 

Aftenposten økonomi og Dagens Næringsliv, og også i Klassekampen og Dagsavisen), og forsøk å tenke 

etter hvilke deler av det vi skal gjennom som er aktuelle eller ser ut til å ligge under i disse sakene. Send 

meg gjerne innspill og spørsmål på e-post! 

 

Oversikt over temaer som vil bli behandlet på forelesningene 

Forelesningene deles inn i to hovedbolker: 

Oversikten nedenfor er tentativ og kan bli justert underveis, også basert på innspill fra dere om hva dere 

spesielt ønsker fordypning innenfor.  

 

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

aksjeselskapets organisasjon, aksjeselskapets organer, og om allmennaksjeselskaper, børsnoterte 

selskaper og konserner 

Mandag før lunsj: 

1. Introduksjon til aksjeselskapsretten  

o Hva er et aksjeselskap? 

o Aksjeselskapers formål, historie og betydning 

o Involverte interesser, grunnleggende prinsipper og hensyn 

https://skjema.uio.no/110376
https://skjema.uio.no/112838


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  

Mandag etter lunsj: 

2. EØS-rettens direkte og indirekte betydning for norsk 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 

o Pågående reformprosesser og utviklingen videre 

 

Tirsdag før lunsj: 

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; 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  

 Bedriftsforsamlingen 

 Styret og styrekomiteer 

 Daglig leder 

 Revisor 



 

 

Tirsdag etter lunsj (Beate, sammen med advokatfullmektig Andrea Dahlum, Advokatfirma BAHR) 

5. Styrets rolle (kap. 27.2): 

o Styrets kompetanse 

o Selskapsformålet og selskapsinteressen  

o Styremedlemmenes plikter  

o Styremedlemmers ansvar 

Tirsdag, kl 15.30-16.30: Hvorfor integreres kjønnsperspektivet i selskapsretten? En åpen samtale 

hvor Beate Sjåfjell intervjues av Martin Toft, redaktør i Uniforum, om hvorfor kjønnsperspektivet er 

viktig i selskapsretten. God tid til spørsmål fra og diskusjon med studentene. 

 

Onsdag før lunsj: 

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 

Onsdag etter lunsj: 

7. Fordypning i konsernrett  

o Selskapsorganer og deres kompetanse i et konsernrettslig perspektiv 

o Utfordringene når det gjelder forholdet mellom aksjeselskapsretten og 

konsernpraksis 

o Om ansvar i konsernforhold 

Onsdag, kl 15.15-16.45: Gjesteforelesning ved dommerfullmektig Martin Kloster Aasen, Gjøvik 

tingrett: «Styremedlemmers plikt til å la forretningsmuligheter tilflyte selskapet – læren om 

corporate opportunities». God tid til spørsmål og diskusjon! 

 

https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/andre-arrangementer/gjesteforelesning-27-02-2019.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/andre-arrangementer/gjesteforelesning-27-02-2019.html


 

Del 2: Selskapets formuesforhold; endringer i kapitalen; endringer i selskapet  

Torsdag før lunsj (forelesning på Oslo Børs): 

8. Fordypning i børsnoterte selskaper, kl 9-12 (NB! Sted: Oslo Børs. Tidligere oppstart!) 

Oppmøte kl 8.50. Oslo Børs må ha info om hvem som kommer, derfor påmelding til denne 

forelesningen via dette nettskjemaet innen 25. februar. 

Torsdag etter lunsj (tilbake igjen i Auditorium 13): 

9. Selskapskapitalen; kapitalbeskyttelse; utdeling  

10. Forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen  

11. Kreditt, sikkerhetsstillelse, konsernlån og konsernbidrag  

12. Kjøp av egne aksjer; selskapsfinansiering  

Torsdag, kl 15.30-17.00, gjesteforelesning med professor II ved Selskapsrettsgruppen, Det juridiske 

fakultet, Dr Jay Cullen, Sheffield University School of Law: «The EU’s Sustainable Finance Initiative. 

Critical reflections and company law significance». God tid til spørsmål og diskusjon. NB! Dette 

arrangementet vil finne sted i møterommet «Kjerka», i Domus Media. 

 

Fredag før lunsj: 

13. Omsetning av aksjer; omsetningsbegrensninger inkludert forkjøpsrett; utøvelse av 

stemmeretten  

14. Kort innføring i fusjon og fisjon  

Fredag etter lunsj med advokat Daniel Løken Høgtun, partner i Advokatfirma Selmer: 

15. Fordypning i fusjon og fisjon i praksis 

Fredag, kl 15.15-16.00, vi avslutter med uformell spørretime og pizza og mineralvann. NB! 

Påmelding! Og avslutningen vil finne sted i møterommet «Kjerka», i Domus Media. 

 

Berkeley, januar 2019 

Beate Sjåfjell 

E-post: b.k.sjafjell@jus.uio.no, SMS: 95931283 

Twitter: @Selskapsrett @BeateSjafjell, Beate på Facebook, LinkedIn: Beate Sjåfjell 

Forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft -  også på Facebook  
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