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Selskapsrettsuken våren 2020

• Forelesning og ekstratilbud
• Forelesninger 10.15-12 og 13.15-15 hver dag
• Forelesning på Oslo Børs 13.15-16 på torsdag

• Ekstratilbud mandag, onsdag, og fredag
• Påmelding viktig for Oslo børs torsdag & pizza fredag!

• Spørretime senere i mars, hvis dere vil!



Rammen rundt: integrering av 
forskning & undervisning

• Selskapsgruppen ønsker studenter velkomne:
– Forskergruppen Selskaper, markeder og bærekraft: 

jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/
– Selskaper, markeder og bærekraft
– @selskapsrett / @CompanyLawGroup)

– Selskapsrettsnytt, litteratur
– Faglunsjer, seminarer, studieturer
– Masteroppgaver; Vit.ass-stillinger



Opplegget for forelesningene
Del I (mandag-onsdag)
• Introduksjon til aksjeselskapsretten 
• Grunnleggende om selskapsrettens rettskilder 
• Aksjeselskapets organisasjon, aksjeselskapets organer
• Allmennaksjeselskaper og børsnoterte selskaper 
• Fordypning i konsern 

Del II (torsdag-fredag)
• Fordypning i børsnoterte selskaper
• 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 aksjeselskapets 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



Shareholder Primacy: 
The Main Barrier to 

Sustainable Companies
Sjåfjell, Johnston, 

Anker-Sørensen & Millon

Kapittel gratis på SSRN:
ssrn.com/abstract=2664544

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2664544


Cambridge Handbook of
Corporate Law, Corporate

Governance & 
Sustainability

Sjåfjell & Bruner (eds).
Our introductory chapter is 

downloadable from SSRN:
ssrn.com/abstract=3383384

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3383384


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?

• Forskjellige 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

• Endringer 2011-2013: 
– Nedsettelse av aksjekapital. «Forenkling og modernisering».

• Endringer 2016: 
– Lovendring 16.6.2016 nr. 71 om modernisering og forenkling
– Forslag om forenklinger 2016
– NOU 2016:22: Aksjelovgivning for økt verdiskaping
– Endringer i regnskapslov & aksjelovene vedtatt des. 2017

• Endring 2018: 
– Lovendring 2018-12-14-95 (oppløsning, avvikling, mellombalanse mm)

• Endring 2019:
– Lovendring 2019-12-06-77 (langsiktig eierskap i noterte selskaper mm)
– Prop. 135 L (2018–2019) (forarbeider)
– Overgangsregler FOR-2019-12-11-1715

https://lovdata.no/pro/LTI/lov/2017-06-16-71
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-forenklinger-i-aksjeloven-og-allmennaksjeloven/id2473454/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nou-2016-22/id2516774/sec1
https://lovdata.no/pro/LTI/lov/2017-12-15-105
https://lovdata.no/pro/#document/LTI/lov/2018-12-14-95
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2019-12-06-77
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-135-l-20182019/id2655121/
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2019-12-11-1715


Introduksjon til rettskildene:
Regnskapsrett & revisjonsrett

• 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 

– Skritt tilbake i Norge i 2017: kaos på Stortinget



Introduksjon til rettskildene i norsk rett:
Spesielt om allmennaksjeselskapene

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

• Børsnoterte selskaper:
– Finansmarkedsretten
– Corporate governance
– Selskapers bærekraft



Introduksjon til rettskildene i norsk rett:
Finansmarkedsrettens betydning

• Et ekstra sett med regler for børsnoterte selskaper 

• Egen forelesning på Oslo Børs torsdag kl 13-16



Introduksjon til rettskildene i norsk rett: 
Standarder og anbefalinger

Spesielt relevant innenfor corporate governance og 
samfunnsansvar (CSR)

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

leder
CSR: Selskapers samfunnsansvar
• I økende grad omtalt som «corporate sustainability»



Norsk anbefaling om corporate
governance: NUES-anbefalingen

http://wpstatic.idium.no/nues.no/2018/10/NUES_nor_web_okt2018_2.pdf


NUES-anbefalingens rettskildestatus

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

• Semioffisiell status:
– Verdipapirhandelloven
– Verdipapirforskriften
– Børsens løpende forpliktelser
– Corporate governance-anbefalingen 
– Årsregnskapslovens krav

– Legitimitetsproblem?



Selskapers bærekraft: anbefalinger & 
retningslinjer

• Inkludert i NUES-anbefalingen (endring 2018)
• 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 i  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



Pkt 2: Vår europeiske selskapsrett

o EØS-rettens betydning: flere plan

o Primærrettens betydning 

o «Positiv» harmonisering gjennom sekundærrett

o Derunder harmonisering gjennom EU-selskapsformer

o «Negativ» harmonisering gjennom rettspraksis 

o Rettspraksis fra EU- og EFTA-domstolene

o Pågående reformprosesser og utviklingen videre



EØS-rettens kilder i et nøtteskall

• EUs traktatrett: to traktater
• EUs sekundærrett: direktiver, forordninger, 

anbefalinger

• EØS-avtalen som bindeledd

• Rettspraksis: EU- og EFTA-domstolene



Traktatretten

• Trakten om Den Europeiske Union
• Traktaten om Den Europeiske Unions Funksjon
• Charteret om grunnleggende rettigheter
• Konstitusjonelle prinsipper 
• Inneholder blant annet:

– Overordnede formål
– Fri bevegelse av varer, tjenester, mennesker og kapital og 

den frie etableringsrett 
– Beskyttelse mot diskriminering
– Proporsjonalitetskravet 
– Grunnleggende rettssikkerhetsgarantier
– Hjemler for sekundærretten



Harmonisering gjennom sekundærrett

• Sekundærrett: EU-lovgivning med hjemmel i 
traktatene
– EØS-relevans vurderes for hver gang

• Harmonisering med mål om å:
– Fremme fri bevegelse av kapital og fri etableringsrett
– Beskytte aksjonærer, kreditorer og andre involverte parter

• Selskapsdirektivene:
– Dekker sentrale selskapsrettsområder
– Inkluderer regnskap og revisjon
– Grenser innpå finansmarkedsretten



Viktig sekundærlovgivning 1/2

• Inkludert i nytt Selskapsrettsdirektiv 2017:
– Publisitetsdirektivet
– Kapitaldirektivet
– Fusjons- og fisjonsdirektivet
– Direktivet for grenseoverskridende fusjoner
– Filialdirektivet

• Viktige 2019-endringer:
– Direktiv 2019/1151 om digitalisering
– Direktiv vedtatt 18. nov. 2019 om grenseoverskridende

omdannelser, fusjoner og fisjoner

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32017L1132&from=DA#ntr3-L_2017169EN.01004601-E0003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1151
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-84-2019-INIT/en/pdf


Viktig sekundærlovgivning 2/2

• Regnskapsdirektiv og -forordning
• Revisjonsdirektiv og -forordning

• Eneaksjonærselskapsdirektivet
• Takeoverdirektivet
• Aksjonærrettighetsdirektivet; reform vedtatt 2017

• Direktivet om sammenkobling av bedriftsregistre

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017L0828


Harmonisering: EU-selskapsformer

• Europeiske økonomiske firmagrupper 
• Europeisk allmennaksjeselskapsform (SE)
• Europeiske samvirkeforetak 

• Forslag til europeisk aksjeselskapsform (SPE) 
trukket tilbake

• SUP-forslaget – en stille død?

• Forslag til Europeisk stiftelse trukket tilbake



Harmonisering: rettspraksis

• «Negativ» harmonisering gjennom rettspraksis

• Utgangspunkt: selskaper er «creatures of national
law»

• Etableringsretten: primær og sekundær etablering

• Fri bevegelse av kapital



Rettspraksis om primær etableringsrett

• Primær etableringsrett: valg av selskapsstatutt
• De mindre kjente sakene, bl.a. Segers
• Daily Mail: skatterettssak med selskapsrettslige 

konsekvenser
• Überseering: hva må til for å påberope 

etableringsrett? 
• Sevic: etterfølgende primæretablering
• Cartesio: viktig avklaring mht. Daily Mail
• Vale: utvikler Daily Mail og Cartesio
• Polbud: bekrefter og videreutvikler Vale



Rettspraksis om sekundæretablering

• Direkte og indirekte sekundæretablering
– Betydning for selskapsstatutt
– Videre rettsvalgsbetydning

• Fra Segers til Centros

• Centros utløser NUF-kaoset i norsk rett

• Inspire Art: nederlandsk utprøving av Centros-
grensene; «formelt utenlandske selskaper»



Rettspraksis: fri bevegelse av kapital

• Fri bevegelse av kapital og EØS-retten

• Idryma Typou: aksjeselskapets natur og 
ansvarsbegrensningen for aksjonærene

• Sakene i serien Golden Shares
– Spesielt aktuelt ved privatisering
– Stater må respektere de selskapsrettslige spilleregler
– Strengere krav til statlig aksjonær enn til privat?

• Impacto Azul: grenseoverskridende konsernansvar



EU-rettens rettslige betydningen

• Sekundærlovgivning må tolkes i lys av traktatretten 
• Norsk implementeringslov og -praksis må tolkes i lys 

av sekundærrett og traktatretten
• Norsk lov og praksis må generelt måles opp mot 

relevant sekundærrett 
• Norsk lov og praksis må generelt måles opp mot 

traktatretten: Traktatreglene og grunnleggende 
prinsipper på traktatnivå



Pkt 3: Aksjeselskapstyper og -strukturer

• Aksjeselskap og allmennaksjeselskap
• Avdelinger og filialer 
• Utenlandske selskaper og NUF-er

• Selskapsrettsreformer også i Norge
• SE-selskapet

• Konsernstrukturen og andre former for 
samarbeid, innflytelse og kontroll



Aksjeselskapet, filialer og døtre

I Norge I Danmark

Norsk AS

Norsk 
filial

NUF
Datter 
ApS

Datter AS

Dansk 
filial

Dansk ApS

Datter 
ApS

Datter AS

«DUF»





Bringing down the banking system: 
eksemplet fra Island

• Bankrett, 
finansmarkedsrett, EU-
rett….

• Hva er relevansen for 
selskapsrettsfaget?

Publisert januar 2014, Palgrave 
Macmillan

Gudrun Johnsens presentasjon på 
YouTube

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


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:
• i allmennaksjeselskapet 
• i konsernrett
• og i det børsnoterte allmennaksjeselskapet



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; aksjel.§3-6 – se f.eks. Rt 2008 s 385

• 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
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2008-498-a
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2012-687-a


Aksjeselskapets organisasjon

• Selskapets organer:
– Generalforsamlingen, § 5-1(1)
– Bedriftsforsamlingen, § 6-35, jf. asal. § 5-1(2)
– Styret, § 6-1
– Daglig leder, § 6-2(1)

• Andre organer

• 2013-reformen
• 2016-forslaget



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 1002, og Rt. 
2003 s. 1112, 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

https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2003-511-a
https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/rt-1987-1246-118a
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»
– Sosial norm og en barriere for bærekraft



Generalforsamlingen

• Selskapets øverste organ
• Periodisk selskapsorgan

• Hierarkisk modell i nordisk rett, kanskje spesielt i 
norsk rett – dermed sterk posisjon for aksjonærene

• Se også rapportene Nordic Corporate Governance
Model og Nordic Corporate Governance

• Endring 2017: styrking av forenklet 
generalforsamlingsbehandling i AS

http://www.sns.se/artikel/nordic-corporate-governance-model
https://www.hhs.se/sv/forskning/Centers/CGMS/news/2016/book-on-nordic-corporate-governance-now-in-english/


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

– HR-2016-1440-A
• 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

https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2016-1440-a


Ansatte og selskapet
• Arbeidsrett og selskapsrett

• Selskapsrettslig:
– Rett til å velge styremedlemmer
– Bedriftsforsamlingen

• Rett til å velge 1/3 av og blant ansatte
• Det har vært en viss debatt: FAFO-utredning

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

• Sml. britisk og tysk rett, sml. SE-loven

• Voksende rolle og strengere ansvar?

• For hvem styrer styret? Lojalitet til selskapet, skal 
ivareta selskapets interesse

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-20050401-014.html


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

• HR-2017-2375-A om ansvar for daglig leder

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

https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-2375-a


Revisors rolle

• Revisor velges av generalforsamlingen, § 7-1

• Revisors oppgaver og betydning, §§ 7-4, 7-5 og 7-
2, 7-3

• Unntak fra revisjonsplikten innført 2011, § 7-6
– Justert for inflasjon i 2017 (gjennom forskriftsregulering)
– Endring 2017: kun generalforsamlingsbeslutning

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



Pkt. 5 Styrets rolle og ansvar

• Styret som sentralt forvaltningsorgan

• For hvem styrer styret?

• Forholdet mellom begrepene:
– Selskapsinteressen

• Generelt og konkret
– Selskapsformålet
– Selskapsrettens formål



Selskapsinteressen 

• Retningslinje for styrets utøvelse av sin funksjon
• Viktigere jo større styrets handlingsrom er
• Styret skal utøve sin funksjon innenfor rammen av:

– Selskapsrettslig lovgivning
– Annen lovgivning som regulerer selskapene
– Vedtektene (som ikke må stride mot lov)
– Generalforsamlingsvedtak (som ikke må stride mot lov eller 

vedtekter)
– Samfunnets allment aksepterte etiske retninger
– Inngåtte kontrakter
– Styrets egenutformede retningslinjer, så lenge de ikke er 

endret



Hvor finner vi selskapsinteressen?
• Intet eksplisitt i aksjelovgivningen
• Kan vi utlede noe av rettskildefaktorene?

– Aksjelovgivningen; kapitalreglene, styrets rolle, 
ansvarsreglene

– Forarbeider og rettspraksis
– Årsregnskapsloven (betydning av endring?)
– Børs- og verdipapirlovgivning for børsnoterte selskaper
– NUES-anbefalingen for børsnoterte selskaper
– OECDs retningslinjer; FNs prinsipper om næringsliv og 

menneskerettigheter mm

• Betydningen av rettskildebildet



Selskapets økonomiske interesse

• Aksjeselskapets natur = økonomisk kjerne
• Aksjelovenes regler om beskyttelse av kapitalen og 

om anvendelse av overskuddet
– Selskapets egen økonomiske interesse eller 

aksjonærenes?
– Kapitalen beskyttet også mot aksjonærene: lock-in
– Aksjonærenes avkastningsinteresse beskyttet av loven
– Kapitalen beskyttet også for andre interesser

• Selskapets egen økonomiske interesse og 
aksjonærenes profittinteresse er sentralt
– Selskapet egen juridisk person; «nexus of contracts»
– Aksjonærenes interesse er avledet av selskapets



Aksjonærenes profittinteresse

• Sentral, men synonym med selskapsinteressen?
• Betydningen av aksjelovens § 2-2(2)

– Forarbeider
– Freia-dommen, Rt 1922 s. 722

• Profittmaksimeringsmaksime? 
– Risikoprosjekter
– Langsiktighet

• Aksjeloven skiller, se §§ 6-28 og 5-21
• Forarbeidene skiller, bl.a. NOU 1996 nr 3 s 127
• Konsernforhold illustrere rettslig skille
• Aksjonærinteressen selvstendig del av selskapsintr.



Kreditorinteressen også sentral

• Aksjelovenes regler beskytter kreditorene
– Alminnelige kapitalbeskyttelsesregler
– F.eks. fusjonsreglene

• Forarbeidene fremhever kreditorinteressen
– f.eks. NOU 1992:29 s. 29 
– og Ot.prp.nr.36 (1993-1994) s. 67

• Rt 1993 s 1399 «Ytternes»
• Kreditorinteressen selvstendig del av 

selskapsinteressen



Ansatteinteressen også vektlagt

• Aksjelovens regler om ansattevalgte
styremedlemmer (og ditto for bedriftsforsamling)

• Årsregnskapslovens rapporteringskrav om 
arbeidsmiljø: internalisering av ansatteinteresse

• Verdipapirhandelloven § 6-16: målselskapets 
styrets plikt ved overtagelsesforsøk

• Forarbeider: Ot.prp.nr.23 (1996-1997), pkt. 5.8.4
• Etterarbeider: Ot.prp.nr.55 (2005-2006) s. 114 
• Selvstendig del (eller legitim interesse)



Bredere samfunnsinteresser
• Freia-dommen, Rt 1922 s. 272 mm
• Lokalsamfunn: eldre rettspraksis, 

verdipapirhandelloven § 6-16
• Miljø: årsregnskapsloven, NUES-anbefalingen, 

OECDs retningslinjer mm(Hempel-sakene, Rt 2010 
s. 306 og LG-2013-210482)

• Menneskerettigheter: NUES-anbefalingen, OECDs 
retningslinjer, FNs veiledende prinsipper

• Samfunnets økonomiske interesse?

• Dynamisk utvikling -> etiske normer

• I hvert fall begrensning til selskapets virksomhet



Andre legitime interesser 

Veldedighets-
arbeid innenfor snevre rammer

Selskapsinteressen
Aksjonærene    Kreditorene

Ansatte

MR?

Miljø?

Selskapets 
egen økon. 
interesse



Selskapsinteressen 
og andre legitime interesser

• Rammen: selskapets virksomhet

• Betydning av grensen mellom:
– Selskapsinteressen
– Andre legitime interesser
– Utenforliggende interesser

• «Business case» 
• «Business judgment rule»



Styrets rolle og posisjon

• Det sentrale forvaltningsorganet
• Fast selskapsorgan
• Skal ivareta selskapets interesse:

– Forvalte selskapet, §§ 6-12, 6-13
– Ha tilsyn med den daglige ledelse
– Representerer selskapet utad
– Spesialbestemmelser



Styreansvaret
• Vilkårene

– Skade (økonomisk tap?); voldt vedkommende
– I den nevnte egenskap 
– Forsett eller uaktsomt

• Kollegialt organ; individuelt ansvar

• Skjerpet ansvar? Må tas med i betraktning når eldre 
rettspraksis leses

• Utviklingen med styreansvarsforsikring

• Andre sanksjoner



Corporate opportunities

• Forelesning ved dommerfullmektig Martin 
Kloster Aasen



Pkt 6: ASA og børsnotert ASA

• Utgangspunkt og forskjeller AS, ASA og børsnotert:

• Aksjeselskapet og allmennaksjeselskapet
– Kjernen i det vi har gjennomgått gjelder for ASA også
– Reglene: Mye likt, noe annerledes, noe tillegg

• ASA og børsnotert selskap:
– Børsnotert er ASA
– Reglene: mye tilleggsregulering for børsnotert

• Betydningen av AS, ASA og børsnotert



Børsnotert selskap 

• Aksjene, ikke selskapet, som børsnoteres

• Mer presist: regulert marked (ikke bare Oslo Børs), 
se verdipapirhandelloven § 2-7 nr 4

• (Tidligere kun Oslo Børs, nå også bl.a. Nasdaq OMX 
Oslo ASA, Oslo Axess, og Fish Pool ASA)

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2007-06-29-75/%C2%A72-7
http://www.nasdaqomx.com/transactions/trading/commodities
https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering/Aksjer-egenkapitalbevis-og-retter-til-aksjer/Oslo-Boers-og-Oslo-Axess/Forskjellen-mellom-Oslo-Boers-og-Oslo-Axess


Grunnleggende likheter og forskjeller

• Ikke størrelsen det kommer an på

• Selskapet og aksjonærene
– Aksjeselskapet
– Allmennaksjeselskapet

• Selskapet, aksjonærene, markedet
– Børsnoterte selskaper

• Noen ganger er størrelsen relevant



Likheter og forskjeller: Kildene
• Aksjeselskap: aksjeloven og årsregnskapsloven, 

noe EU/EØS-rett
• Allmennaksjeselskap: allmennaksjeloven; noe mer 

og noe annet, årsregnskapsloven, 
verdipapirhandelloven, flere av 
selskapsrettsdirektivene, noe annen EU/EØS-rett

• Børsnoterte selskaper: allmennaksjeloven; noe 
mer og noe annet, årsregnskapsloven, 
verdipapirhandelloven flere selskapsrettsdirektivene, 
noe annen EU/EØS-rett, børsreglene, 
finansmarkedsrettsdirektiver, NUES-anbefalingen

• Smitte- og overføringseffekt?

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2007-06-29-75
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2007-06-29-75
http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Direktiver-og-forordninger
http://www.nues.no/


Dominerende rettsøk. teorier

• Agentteorien
– Mainstream-variant
– Skillet mellom kapital og kontroll
– Alternative perspektiver

• Markedet for selskapskontroll
– Forutsetningene for teorien
– Kritikk av teorien
– Teoriens dominans 



Lovgivningens formål

• Selskapsrettens formål
– Forskjellig for AS,ASA, og børsnotert ASA?

• Finansmarkedsrettens formål
– Investorene og markedet
– Finansiell stabilitet 
– Marked for selskapskontroll?



Selskapets formål

• Utgangspunktet og kjernen er likt som for AS

• EU-retten spesielt relevant for ASA og børsnotert, 
derfor: sier EU-domstolen noe om selskapets 
formål?

• Kommisjonen v. Nederland (golden shares), forente 
saker C-282/04 and C-283/04

• Volkswagen-saken (golden shares), sak C-112/05
(storkammer)

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004J0282:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0112:EN:NOT


Selskapsinteressen: 
Selskapet og aksjonærene

• Også for selskapsinteressen er EU-retten relevant
• Selskapet selv

– Volkswagen-saken (golden shares), sak C-112/05
(storkammer)

– Takeoverdirektivets selskapsinteressebegrep
• Aksjonærene 

– Noe annet fokus; flytende overgang AS/ASA/børsnotert 
(aksjonærsammensetning mer enn selskapstype)

– Likebehandling inkludert lik informasjon viktig med noe 
annet innhold (forbud mot markedsmanipulasjon)

– ”One share one vote”-debatten
– Stemmerettstak og Volkswagen-saken

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62005J0112:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0025:EN:NOT


Selskapsinteressen: 
Kreditorene og de ansatte

• Kreditorene
– Tolkning av traktathjemler; betydningen av sekundærretten

• Ansatte
– Volkswagen-saken av interesse også her
– Takeoverdirektivet
– Kapitaldirektivet



Videre samfunnsinteresser?

• Markedet og finansiell stabilitet
– Finanstilsynet: velordnede markeder, regulering av 

markedsatferd

• Har større selskaper større samfunnsansvar?
– Forarbeidsuttalelser
– NUES-anbefalingen
– Årsregnskapsloven, rapportering om miljø og 

menneskerettigheter
– Statens «forventninger» til (store) selskaper, og til 

statskontrollerte selskaper

• Økt engasjement fra EU («bærekraftig finans»)

https://www.finanstilsynet.no/tilsyn/markedsatferd/


Aksjonærfokus og samfunnsansvar

• Mer aksjonærfokus (shareholder primacy)
– Rettslig norm i større grad for børsnoterte?
– Sosial norm i større grad for børsnoterte?

• Mer samfunnsansvarsfokus

• Rettsspørsmål til refleksjon:
– Hva er CG-anbefalingens rettskildestatus?
– Smitteeffekt mellom regelsett?
– Kan frivillige CSR-deklarasjoner være grunnlag for rettslige 

forpliktelser?



Selskapsorganene: 
Generalforsamlingen 

• Mye samme regler; forskjell i praksis 

• Implementering av aksjonærrettighetsdirektivet; 
derunder:
– Elektronisk deltakelse på generalforsamlingen (ASA)
– Unntak fra krav om utsendelse for dokumenter som er lagt 

ut på selskapets internettsider (ASA og AS)
– Særregler om innkalling og informasjon til aksjeeierne om 

generalforsamlingen (børsnoterte)
• Endring av direktivet, implementeringsfrist 2019



Selskapsorganene: Styret

• Utgangspunktet likt; noen forskjeller
• Sammensetning ASA

– Krav til minsteantall styremedlemmer
– Regelen om begge kjønn i styret, § 6-11a

• Lovavdelingsuttalelse

• Sammensetning børsnoterte selskaper
– NUES-anbefalingen om uavhengige styremedlemmer
– Børssirkulær 3/2011

• Styrets oppgaver i ASA og børsnotert
– Børssirkulær 1/2016 om samfunnsansvarsrapportering

https://lovdata.no/pro/JDLOV/avgjorelse/jdlov-2007-5435
http://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer/3-2011-Endringer-i-boersens-krav-om-styrets-uavhengighet-og-mindre-endringer-i-ETF-reglene
https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Boerssirkulaerer/1-2016-Oslo-Boers-veiledning-om-rapportering-av-samfunnsansvar


Selskapsorganene: Revisjonsutvalget

• Implementering av revisjonsdirektivet
– Asal §§ 6-41 til 6-43
– Endring i børsforskriften

• Børsnoterte selskaper
– Men her teller størrelsen

• NUES-anbefalingen om revisjonsutvalg
• Sammensetning
• Oppgaver

• Konsekvens for styret?



”Frivillige” organer: 
Valgkomiteen

• Asl og asal § 6-3(3): ”hvis ikke valgretten overføres 
til et vedtektsfestet selskapsorgan” 

• NUES-anbefalingen sier at selskapene ”bør” ha en 
valgkomite

• Valgkomiteens sammensetning og oppgaver



Andre frivillige organer: Styreutvalg

• Internasjonal trend

• Vårt rettslige utgangspunkt: 
Styret har er et kollegialt organ og fatter 
beslutningene sammen

• Kan brukes til forberedende arbeid
• CG-anbefalingen

• Konsekvenser for styrearbeidet?



Selskapsorganer: Daglig leder

• ASA skal ha daglig leder

• Daglig leder kan ikke være styremedlem

• NUES-anbefalingen strengere



Børsnotering og selskapsretten

• Hvordan børsnotering skjer
– Se Oslo Børs og Finanstilsynet om prospektkontroll

• Løpende forpliktelser
• Forbud mot markedsmanipulering og innsidehandel
• Spesielle regler ved oppkjøp

– Takeoverreglene
– Tilbudsplikt
– Konsekvenser for styret
– Generelle selskapsrettslige konsekvenser

https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Notering
https://www.finanstilsynet.no/tema/prospektkontroll/


Pkt. 7: Fordypning i konsern

• To selskaper er nok til å utgjøre 
et konsern, aksjelovene § 1-3

• Virkelighetens konsern er 
gjerne mye mer komplekse

• Grenseoverskridende; 
rettsvalgsreglene

• Forskjellige konserndefinisjoner 
i forskjellige sammenhenger, 
også i aksjelovene

Holding 

Mor

Datter

Datter-
datter

Datter



Selskapsrettslig hybrid

• Selskapsrettens formål: 
– Som for enkeltselskapet 
– Balanse mellom konsernet som økonomisk enhet og 

ivaretagelse av det enkelte konsernselskapet og dets 
interesser

– Forarbeidene om dilemmaet, f.eks. NOU1996:3 s. 86

• Ingen egentlig og enhetlig konsernrett
– EU-retten
– Norsk rett
– Andre europeisk land
– Tysk rett



Formell beslutningsstruktur












Morselskap
hovedkontor

regionskontor

Lokalkontor i 
operative stater

Reell beslutningsstruktur












Noen enkeltregler om konsern: 
økonomi og minoritetsaksjonærer

• Noen regler om det økonomiske forholdet
– Beskytter det enkelte selskapets kapital ved å understreke 

krav som allerede følger av aksjelovgivningen
– Beskytter det enkelte selskaps kapital ved å utvide forbud
– Ivaretar behovet for at konsernet fungere som en 

økonomisk enhet

• Konsernselskapene og minoritetsaksjonærene
– Utløsning og innløsning



Enkeltregler om konsern: ansatte; 
styret; selskapsinteresse mm
• Om ansattevalgte medlemmer i styre i konsern 

og i bedriftsforsamling i konsern

• Enkeltregel om forholdet mellom morselskapet og 
datterselskapets styre

• Om forholdet til ledende ansatt

• Beskytter selskapsinteressen og markedet ved å 
beskytte mot misbruk av selskapsinformasjon



Selskapsinteressen i konsern

• Selskapsinteressen – konserninteressen?

• Rettslig sett utvilsomt hvert enkelt selskap

• Konflikt mellom law in practice og law in books?



Aksjonærene og selskapet

• Den kontrollerende aksjonær: Morselskapet

• Minoritetsaksjonæren(e)

• Generalforsamlingen
– Stort sett like regler; enkelte spesialregler
– Forholdet mellom kontroll og ansvar



Morselskapets ansvar for 
datterselskapets forpliktelser

• Selskapsrettslig klart utgangspunkt: Intet ansvar
• Stadig tema for debatt

– Utgangspunktet for diskusjonen
– Obs forskjellig terminologi

• Ansvarsgjennombrudd og aksjelovens regler
– Aktuelle tilfeller faller ofte inn under aksjelovene § 17-1
– Rt. 1996 s. 672 Kongeparken og Rt 1996 s. 742 Minnor
– Gulating lagmannsretts dom i RG 2007 s. 411

• Ansvar pålagt i lov 
– F.eks. Svalbardloven
– Hvordan plassere Hempel-sakene?

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1996-0672-00049b.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1996-0742-00042a.html


Ansvarsmodell
ved Linn Anker-Sørensen

Domestic

Statutory

Direct 
(non-fault)

Indirect 
(fault)

Judicial

Direct 
(non-fault)

Indirect 
(fault)

Extraterritorial

Statutory

Direct 
(non-fault)

Indirect
(fault)

Judicial

Direct 
(non-fault)

Indirect
(fault)



Liability
voluntary vs.
involuntary

Environmental

Taxation

Tort

Contractual

CorporateLabour

Securities

Human rights

Criminal



Bedriftsforsamlingen

• Sammensetning i konsernforhold

• Bedriftsdemokratinemnda
• Fra 1. januar 2018: Tvisteløsningsnemnda

• Bedriftsforsamlingens oppgaver

http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/kampanjer/bedriftsdemokratinemnda.html?id=210786
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/tvistelosningsnemnda/


Ansatteinnflytelse i konsern

• Spesialregler for bedriftsforsamling
• Spesialregler for styret

• Europeiske samarbeidsutvalg:
Innført ved direktiv 94/45/EF, implementert gjennom 
Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale 
om europeiske samarbeidsutvalg m.v av 23.8.1996 
nr 63

• Andre regler utenfor selskapsretten

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lov/nl/hl-19960823-063.html


Styrets rolle i konsern

• Morselskapets styre
– Konsernspiss
– Selskapsrettens begrensninger
– Mer styring = mer ansvar?

• Datterselskapets styre
– Ivaretagelse av selskapsinteressen, se f.eks. 

Ot.prp.nr.55 (2005-2006) s. 123 og s. 124 
og NOU 1996:3 s. 193

– Vanskelig i praksis? Viktig i praksis. 
– Aksjelovenes § 6-16
– Forslaget i NOU 2016:22



Andre selskapsorganer og posisjoner i 
konsern

• Revisjonsutvalg i børsnoterte selskaper

• NUES-anbefalingen

• Daglig leders rolle i konsern

• Hva slags stilling har en konserndirektør?



Pkt. 8: Selskapskapitalen: 
kapitalbeskyttelse & utdeling

• Hva er selskapskapitalen og hvorfor skal den 
beskyttes?

• Selskapsinteressen og de involverte parters 
interesse

• Samfunnets interesse i å unngå konkurser
• Begrenset ansvar og lock-in

• Grensedragningen mellom legitim og illegitim 
disponering over selskapets kapital



Hvordan skal kapitalen beskyttes?

To forskjellige utgangspunkter:

• Tradisjonell europeisk tilnærming, jf. kapitaldirektivet 
(2. selskapsdirektiv)

• Amerikansk-inspirert alternativ: Solvency-test

Liberalising av 2. selskapsdirektiv 2006 og norsk reform 
av aksjelovene 2013, forslag 2016 & forslag 2018



Selskapskapitalen:
Egenkapital og fremmedkapital

• Fremmedkapital
– Den del av kapitalen som innebærer en betalingsforpliktelse 

for virksomheten, dvs. virksomhetens gjeld eller lånekapital.

• Egenkapital
– Den delen av kapitalen som tilhører selskapet, dvs. 

differansen mellom foretakets eiendeler og gjeld 
– Eks. Eiendom 50 + bankkonto 150 – banklån 50 = 150 

egenkapital



Balansen i selskapets årsregnskap

Regnskapsloven § 6-2 
• Eiendelsiden (§ 6-2 A og B) viser selskapets økonomiske 

ressurser. For eksempel  tomt, bygninger, maskiner eller 
bankinnskudd

• Egenkapital-/gjeldssiden (§ 6-2 C og D) viser hvilke 
kapitalkilder selskapet har brukt for å skaffe seg de eiendelene 
den har. For eksempel innskutt egenkapital og opptjent 
egenkapital.



Oversikt over balansen
Eiendeler: 
(rskl. § 6-2 A og B)
Selskapets økonomiske 
ressurser (eiendeler) 

Egenkapital/gjeld:
(rskl. § 6-2 C og D)
Hvilke kapitalkilder har selskapet brukt for å 

skaffe seg de eiendelene den har

Egenkapital:
I. Innskutt egenkapital
1. Selskapskapital (aksjekapitalen, asl. § 3-

1)
2. Overkurs (endring, sml. finansforetaksl. 

§ 10-14)
3. Annen innskutt egenkapital

II. Opptjent egenkapital
1. Fond (bl.a. asl. § 3-3)
2. Annen egenkapital (årsresultat + annen 

egenkapital, jf. asl. § 8-1(1)

Gjeld (fremmedkapital)
I. Avsetning for forpliktelser 
II. Annen langsiktig gjeld 
III. Kortsiktig gjeld



Skillet balanseført og virkelig verdi

- Balanseført verdi: den verdien en eiendel står 
oppført med i selskapsbalansen

- Virkelig verdi: dagens verdi av eiendelen

• Skillet er relevant for aksjelovens 
kapitalbeskyttelsesregler



Selskapsretten og egenkapitalen
• Den selskapsrettslige reguleringen av selskapets 

finansiering
– Selskapslovgivningen regulerer i utgangspunktet ikke 

fremmedkapitalen direkte
– Modifikasjon: for eksempel asl./asal. kapittel 11

• Selskapslovgivningen har regler om egenkapitalen
1) Regler om egenkapital ved stiftelsen av selskapet
2) Regler om egenkapital mens selskapet består

- Forsvarlig kapital
- Utdelingsreglene



Aksjonærene og kapital ved oppstart

• Egenkapitalen og aksjeinnskuddet
– Hva er en aksje?

• Krav om minimumskapitalinnskudd
– Aksjeinnskudd er det beløpet som skal betales for hver 

aksje, jfr. asl. § 2-3 nr. 3

• Ufravikelig krav i aksjeloven at det gjøres et 
aksjeinnskudd som betaling for aksjene 
– asl. § 1-2 annet ledd og asl. § 2-3 første ledd nr. 2 jfr. nr. 

3.  
– sikrer selskapet tilførsel av en viss minimumskapital



Størrelsen på aksjeinnskuddet

• Hver aksje må ha et bestemt pålydende, alle aksjer skal lyde på 
like stort beløp 

• Pålydende er verdien av den enkelte aksjen satt til et bestemt 
kronebeløp

• Aksjenes pålydende multiplisert med antall aksjer utgjør 
selskapets aksjekapital

• Aksjeinnskuddet kan ved stiftelsen aldri være lavere enn 
aksjenes pålydende (§ 2-2 (1) nr. 5), jfr. asl. § 2-12 som 
oppstiller et absolutt forbud mot tegning til underkurs

• Aksjeinnskuddet kan på den annen side være høyere enn 
aksjenes pålydende, dvs. at aksjeinnskuddet kan omfatte 
overkurs (nå ikke del av bundet egenkapital)

• Pålydende sier ingenting om aksjens reelle verdi 
(markedsverdi)



Aksjekapital:
Pengeinnskudd og tingsinnskudd

• Pengeinnskudd er utgangspunktet

• Aksjeloven  tillater at aksjeinnskudd gjøres med andre 
eiendeler enn norske penger

• Aksjeinnskudd som gjøres med andre eiendeler enn penger = 
tingsinnskudd



Hva kan brukes som tingsinskudd?

• Aksjeloven § 2-7 første punktum: eiendeler som kan 
balanseføres etter regnskapsloven (rskl. § 6-2 A og 
B)
– alle slags realobjekter 
– alle slags finansobjekter 

• § 2-7 annet punktum: absolutt forbud mot å bruke 
en arbeidsinnsats eller annen tjeneste for selskapet 
som aksjeinnskudd 

• Begrunnelse: tingsinnskuddet skal gi reelle 
dekningsmuligheter for selskapskreditorene 



Hva skjer med aksjeinnskuddet?
• Det regnskapsføres som aksjeinnskudd, rskl. § 6-2 

C I nr. 1 (og 2)

• Når aksjeinnskuddene er gjort, inngår de i 
finansieringen av selskapets løpende virksomhet
– Dvs. det er bare på stiftelsestidspunktet at selskapet må ha 

en egenkapital som svarer til aksjekapitalen, § 3-1(1) jf. §
2-11

• Regler for kapitalbeskyttelsen under drift 



Kapitalbeskyttelse under drift

• Egenkapitalen: kapitalbase eller sperre for useriøse?

• Hovedprinsippet i asl og asal §§ 3-4 og 3-5
• Formålet med kravet
• Forholdet til minimumskapitalregelen

• Styrets ansvar
– Undersøkelse
– Handleplikt
– Forholdet til generalforsamlingen



Utdelingsreglene: Utgangspunkter

• Formålet med å investere penger i aksjonær sett fra 
aksjonærens side: økonomisk avkastning

• Selskapskapitalen inngår i selskapets virksomhet

• Begrenset ansvar og lock-in



Utdelingsforbudet

• Asl/asal § 3-6 kodifiserer et grunnleggende prinsipp

• Utdeling krever hjemmel i reglene om utbytte, 
kapitalnedsetting, fusjon, fisjon eller oppløsning av 
selskapet

• Forholdet til aksjelovenes utdelingsbegrep



Aksjelovenes utdelingsbegrep

• Definisjonen i § 3-6 annet ledd:
– ”enhver overføring av verdier som direkte eller indirekte 

kommer aksjeeieren til gode” 

• I tillegg innfortolkes et krav om årsakssammenheng 
mellom verdioverføringen og aksjeeierforholdet 



Utdelingsbegrepet: Tre vilkår

1. Verdioverføring (verdioverføringsvilkåret)

2. Som kommer aksjeeieren til gode (direkte eller 
indirekte)

3. Årsakssammenheng mellom verdioverføringen og 
aksjeeierforholdet (årsakskravet)



Åpne og skjulte utdelinger

• Åpne utdelinger – generalforsamlingsvedtak

• Skjulte eller maskerte utdelinger

• Utdelingsbegrepets funksjon



Utdeling: Verdioverføringsvilkåret

• En verdioverføring = reduksjon i selskapets verdier

• Uttrykket ”verdi” omfatter alle typer verdier: alle 
typer økonomiske goder kan være gjenstand for 
verdioverføring
– Kontantutdeling
– Tingsutdeling (fast eiendom, løsøre) 
– Bruksrettigheter (i selskapets eiendeler) og tjenester (utført 

av selskapets ansatte)



Utdeling: aksjeeieren til gode

• Aksjelovenes utdelingsbegrep omfatter bare 
verdioverføringer til aksjeeierne

• Direkte til gode: overføringen skjer direkte til 
aksjeeieren

• Indirekte til gode: verdioverføringen skjer til 
tredjeperson, men kommer likevel aksjeeieren til 
gode



Utdeling: Årsakssammenheng

• Må være årsakssammenheng mellom 
aksjeeierposisjonen og verdioverføringen fra 
selskapet

• Årsaksvilkåret avgrenser utdelingsbegrepet mot 
verdioverføringer fra selskap til aksjeeier som er 
forretningsmessig motivert 



Aksjelovenes utdelingstyper

• Utbytte 

• Utdeling etter reglene om kapitalnedsettelse

• Utdeling etter reglene om fusjon 

• Utdeling etter reglene om fisjon 

• Utdeling etter reglene om tilbakebetaling etter 
oppløsning



Utbytte: Aksjelovenes kap. 8.

• Hva er utbytte? 

• Vilkårene for å dele ut utbytte

– Materielle vilkår, jf. asl. § 8-1
– Formelle vilkår, jf. asl. § 8-2, se også § 8-2a



Utbytte: 
Vilkår, utdeling og rettsmidler

• Utgangspunkt: § 8-1 første ledd 

• Fradrag: § 8-1 annet og tredje ledd

– Endringene i reformen av 2013

• Forsvarlighetsregelen, § 8-1 fjerde ledd

• Utbyttebeslutningen,  § 8-2, se også § 8-2a

• Rettsmidler mot lavt utbytte (utsulting), § 8-4 



Ulovlige utdelinger

• Hovedregelen i § 3-7 første ledd første punktum

• Unntak i § 3-7 første ledd annet punktum

• Mottakers tilbakeføringsplikt, § 3-7 første ledd

• Medvirkeransvar i § 3-7 annet ledd

• Medvirkers tilbakeføringsplikt



Pkt. 9-10: Endring av aksjekapitalen; 
kreditt mv; konsernlån, konsernbidrag
• Utbytte er gjennomgått - nær sammenheng med:

• Forhøyelse og nedsettelse av aksjekapitalen
• Kreditt og sikkerhetsstillelse overfor aksjonærer

Konsernbidrag, konsernlån og konsernkontoordning
• Selskapets kjøp av egne aksjer
• Selskapsfinansiering av aksjeerverv

• Sammenhengen mellom temaene og sammenhengen med 
kapitalbeskyttelsen

• Lovreformen av 2013; lovforslag 2016, lovendring 2019



Utbytte

Selskapskapitalen

Fremmedkapital
(gjeld)

Innskutt egenkapital
-Aksjekapital

Opptjent 
egenkapital
(overskudd)



Forhøyelse og nedsettelse 
av aksjekapitalen

Selskapskapitalen

Fremmedkapital
(gjeld)

Innskutt egenkapital
-Aksjekapital

Opptjent 
egenkapital
(overskudd)



Kreditt og sikkerhetsstillelse overfor 
aksjonærer mm

Selskapskapitalen

Fremmedkapital
(gjeld)

Innskutt egenkapital
-Aksjekapital

Opptjent 
egenkapital
(overskudd)



Konsernbidrag mm

Selskapskapitalen

Fremmedkapital
(gjeld)

Innskutt egenkapital
-Aksjekapital

Opptjent 
egenkapital
(overskudd)



Kjøp av egne aksjer

Selskapskapitalen

Fremmedkapital
(gjeld)

Innskutt egenkapital
-Aksjekapital

Opptjent 
egenkapital
(overskudd)



Selskapsfinansiering 
av aksjeerverv

Selskapskapitalen

Fremmedkapital
(gjeld)

Innskutt egenkapital
-Aksjekapital

Opptjent 
egenkapital
(overskudd)



Forhøyelse av aksjekapitalen: 
Nyemisjon

• Nyemisjon (penger inn til selskapet)
– Forskjell på AS og ASA

AS: begrenset personkrets, § 10-1(1), se (2) nr 4.
ASA: allmennheten, § 10-1(1), se (2) nr 4.

• Formål og bruk i praksis
– Friske midler: dekke tap, nye prosjekter, fremtidig risiko

• Fremgangsmåte
– Styret foreslår – generalforsamlingen vedtar
– Må være i selskapets interesse; § 5-21-vurdering
– «Rabatt» i strid med likhetsprinsippet og § 8-10



Forhøyelse av aksjekapitalen: Rettet 
emisjon

• Formål og bruk i praksis
– Knytte spesiell kompetanse eller lignende til selskapet
– Redde selskapet i økonomisk nød eller fra overtagelse

• Fremgangsmåte
– Styret foreslår – generalforsamlingen vedtar
– Kontantemisjon (tilsidesettelse av fortrinnsrett vedtas spesielt)
– Tingsemisjon (tilsidesettelse må nok vedtas spesielt her også)

• De andre aksjonærene og selskapets interesse
– Må være i selskapets interesse; §5-21-vurdering
– «Rabatt» i strid med likhetsprinsippet, og § 8-10

• Børsnoterte selskaper og overtagelsestilbud
– NUES-anbefalingens pkt 14



Forhøyelse av aksjekapitalen: 
Fondsemisjon

• Regnskapsmessig ompostering:
– Fra fri egenkapital til aksjekapital

• Formål og bruk i praksis
– Styrke aksjekapitalen
– Gi mer realistiske utbytteforhåpninger?

• Fremgangsmåte og gjennomføring
– Styret foreslår, generalforsamlingen beslutter
– Aksjenes pålydende skrives opp eller nye aksjer utstedes



Nedsettelse av aksjekapitalen
• Kan «bare», jf § 12-1(1), brukes til:

1) dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte; 
2) utdeling til aksjeeierne (eller sletting av selskapets egne aksjer 
etter kapittel 9); 
3) avsetning til fond som skal brukes etter generalforsamlingens 
beslutning. 

• Fremgangsmåte
– Styret foreslår, generalforsamlingen beslutter
– 1): Ikke kreditorvarsel, ikke utbytte på tre år, § 12-5
– 2) og 3): Kreditorvarsel § 12-6 (kan også gjøres for 1)
– Nedsettelse av pålydende eller innløsning av aksjer
– 2): Utdeling kan være høyere eller lavere, 12-1(3), 12-2(2)

– (Vedtektsbestemt innløsning etter § 12-7)



Kreditt og sikkerhetsstillelse

• Begrensning overfor aksjonærer, styremedlemmer, 
daglig leder og visse andre, §§ 8-7 og 8-9
– Formål og berørte interesser
– Sammenheng med utbyttereglene

• Unntak for ansatte og tillitsvalgte, §§ 8-8 og 8-9
• Unntak for ordinære forretningsavtaler, § 8-7(3) nr 1

– Knyttet til selskapets virksomhet?

• Konsern-aksjonærer: utvidelse av forbudet, § 8-7(2)
• Konsern-selskaper: unntak fra forbudet: § 8-7(3) nr 2, 

3
– «foretaksgruppens økonomiske interesser»



Konsernlån

• Unntak fra forbudet mot kreditt til aksjonær, 
aksjelovene § 8-7(3) nr 2

• Grenseoverskridende konsern
– Innenfor EØS, jf. aksjelovene § 1-4
– Utenfor EØS, aksjelovene § 8-7(3) nr 3: «juridisk person» 

(også ikke AS og ASA og også ikke norsk)

• Styrets plikt til å ivareta selskapets interesse
• Hva betyr «foretaksgruppens økonomiske interesser»?
• Sammenlign tidligere § 8-7(4): «brukes i konsernets 

virksomhet» 



Konsernkontoordning

• Hva er en konsernkontoordning?

• Unntak fra forbudet mot kreditt til aksjonær, 
tidligere eksplisitt regulert i aksjelovene § 8-7(4) – opphevet 
2013

• Hvilken hjemmel har man nå for konsernkontoordningen?

• Lovavdelingsuttalelse om konsernkontoordning etter tidl. §
8-7(4)

• Styrets plikt til å ivareta selskapets interesse

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/jdlov/jdlov-2004-06494.html


Konsernbidrag

• Aksjelovenes § 8-5 jf. skattelovens §§ 10-2 – 10-4
– Anvendelse hos overskudd; skattemessig fradragsberettiget
– Skattepliktig inntekt hos mottakende selskap

• Sammenhengen med utbyttereglene

• Forholdet til de andre aksjonærene



Pkt. 11: Kjøp av egne aksjer & 
selskapsfinansiering av aksjeerverv

• Kjøp av egne aksjer – store endringer 
spesielt for aksjeselskap

• Selskapsfinansiering av aksjeerverv – store 
endringer i 2013-reformen, og flere endringer 
foreslått



Tegning av egne aksjer: 
Ikke tillatt

• Tegning av egne aksjer forbudt i aksjelovenes § 9-1
• Omgåelsesforsøk

– Aksjer tegnet av andre men for selskapets regning:
– Anses som tegnet av aksjetegneren
– Selskapsfinansiering forbudt etter aksjelovene § 8-10

• Tegning i strid med reglene, § 9-2 annet ledd

• Tegning av morselskapets aksjer også forbudt



Kjøp av egne aksjer: 
Begrenset adgang

• Tidligere generelt likt for AS og ASA
• Nye reformmuligheter for ASA etter liberalisering av 

kapitaldirektivet art. 19 – revidert i 2006

• 2013-reformen: større forskjeller AS og ASA, sammenlign asl
og asal §§ 9-2 – 9-8 

• Gjennomgår 1) regler i aksjeloven, 2) reglene i 
allmennaksjeloven og 3) tillegg for børsnoterte ASA

• Merk konsernregelen i § 9-8



Kjøp av egne aksjer i aksjeselskap

• Viktigste endring: opphevet begrensningen på 10%

• Hovedregel nå: Adgang til å erverve egne aksjer, §
9-2(1)

• Hovedbegrensningen: Minimumsaksjekapital, § 9-
2(2)
– Aksjer som selskapet eier eller har avtalepant i
– Aksjer ervervet av andre for selskapets regning
– Datterselskapets aksjer i mor
– Aksjene må være fullt ut innbetalt først, § 9-2(3)



Kjøp av egne aksjer i ASA

• Begrenset adgang til å kjøpe egne aksjer, § 9-2

• Fortsatt begrensning på 10 prosent, § 9-2(1)
• I tillegg minimumskapitalbegrensningen, § 9-2(1)

• Lik beregning som for AS, § 9-2(2):
– Aksjer som selskapet eier eller har avtalepant i
– Aksjer ervervet av andre for selskapets regning
– Datterselskapets aksjer i mor
– Aksjene må være fullt ut innbetalt først, § 9-2(3)

• Gjelder også for datterselskapets erverv av aksjer i 
morselskapet, § 9-8



Kjøp av egne aksjer, AS og ASA: 
Forholdet til utbyttereglene

• Må ligge innenfor grensen av fri egenkapital, 
§ 9-3 jf § 8-1

• Husk: Overskudd kan bare disponeres en gang

• Forsvarlighetskrav: «forsvarlig egenkapital og 
likviditet» 



Kjøp av egne aksjer:
Fremgangsmåte for AS og ASA

• Generalforsamling må gi styret fullmakt med flertall 
som for vedtektsendring, § 9-4 jf. § 5-18

• Fullmakten ikke for mer enn 2 år, endret fra 18 
måneder



Kjøp av egne aksjer: 
Unntak for AS og ASA

• Regulert i begge lovs § 9-6:
Gave, tvangsinndrivelse, fusjon, fisjon, innløsning 
etter § 16-19 (AS) og §§ 4-24, 4-25 og 16-19 
(ASA)

• Begrensing på hvor mye aksjer som kan eies samlet 
etter § 9-6 og § 9-2 (10%-regel for ASA, min.kap. 
for AS)

• Dersom et selskap eier for mange av egne aksjer:
Avhendelse eller sletting ved nedsetting av 
aksjekapitalen



Ulovlig erverv av egne aksjer, AS og ASA

• Utgangspunktet: Ugyldig avtale

– Unntak ved motpart i aktsom god tro
– Avhendelse eller sletting ved nedsetting av aksjekapitalen

– Tap for selskapet? Aksjen over på den som har stått for 
kjøpet

• Unntak for den som har stemt mot eller var i aktsom god 
tro



Kjøp av egne aksjer 
i børsnoterte selskaper

• I utgangspunktet tillatt etter asals regler
• Noen tilleggsregler for børsnoterte

Spesielt ved oppkjøpsforsøk:
• Vphl. kap 6 begrenser selskapets handlingsrom

• NUES-anbefalingen pkt. 14

• Forholdet mellom kapitaldirektivet og 
takeoverdirektivet



Selskapsfinansiering av aksjeerverv:
Fra forbud til «gateway»

• § 8-10 inneholdt forbud mot selskapsfinansiering av 
aksjeerverv i selskapet eller morselskapet

• Begrensning av forbudet i konsernforhold i 2006
• Dispensasjonshjemler med forskjellig rekkevidde for 

AS og ASA, jf kapitaldirektivet

• Mulig å endre etter liberalisering av direktivet 2006
– Først ingen endringsvilje; så Knudsen-utredningen

• Lovreformen av 2013: britisk «gateway»-prosedyre
• Lovforslag 2016; nytt lovforslag 2019



Selskapsfinansiering etter 
nåværende § 8-10

• Utgangspunktet nå: tillatt med selskapsfinansiering
– «stille midler til rådighet», kreditt, sikkerhetsstillelse
– Gjelder også morselskapets aksjer

• Begrensningen i § 8-10(1)
– Innenfor rammen av fri egenkapital, jf § 8-1, se også §8-

2a
– «vanlige forretningsmessige vilkår og prinsipper»
– «betryggende sikkerhet»
– «fullt innbetalt»



«Gateway»-prosedyren

• Fremgangsmåten, jf 8-10(2)-(4)
– Styrets rolle.
– Generalforsamlingens rolle. Flertall som for vedtektsendring

• Formelle og materielle krav i § 8-10(3)
– 1. bakgrunnen for forslaget om finansiell bistand,
– 2. selskapets interesse i å gjennomføre en slik 

disposisjon,
– 3. vilkår som er knyttet til gjennomføringen av 

disposisjonen,
– 4. en vurdering av de konsekvenser disposisjonen får for 

selskapets likviditet og solvens, og
– 5. prisen som tredjepersonen skal betale for aksjene eller 

retten til aksjene.



Dispensasjonsadgangen

• Begrenset adgang til selskapsfinansiering
• Fortsatt behov for dispensasjonsadgang

• Dispensasjonsadgang i asl/asal § 8-10(5) etter 
samme mønster som før 2013-reformen

• Vid dispensasjonsadgang for AS
• Snevrere dispensasjonsadgang for ASA



Ulovlig selskapsfinansiering

• Utgangspunktet: Ugyldig disposisjon, § 8-11
– Unntak for sikkerhetsstillelse ved medkontrahent i god tro

• Tilbakeføring av midlene
• Ansvar for styremedlem osv. etter § 3-7(2)

• Forskriften skaper uklarhet? Straffesak: Rt-2011-855
Sivilsak: Rt-2013-1601

https://lovdata.no/pro/HRSTR/avgjorelse/hr-2011-1191-a
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2013-2531-a


Pkt. 12: Fordypning i børsnoterte 
selskaper

• Forelesninger på Oslo Børs, kl 13-16 
(møt opp 12.50!)

• Husk påmelding!

https://nettskjema.no/a/139138#/page/1


Pkt. 13: Omsetning av aksjer

AS           ASA            børsnotert ASA

• Noen like regler, noen forskjellige

• Omsetningsfriheten øker i styrke

• EØS-rettens innflytelse øker tilsvarende



Omsetning og begrensninger
Utgangspunkter i AS

• Aksjers omsettelighet fastslått, asl § 4-15(1)

• Samtykkekrav utgangspunktet, asl § 4-15(2)
– Dersom ikke vedtektene fastsetter noe annet

• Beslutning om samtykke/nektelse, asl § 4-16
– Styret bestemmer (hvis ikke annet følger av vedtektene)
– Krav om «saklig grunn»
Rt 1999 s. 1682 (Østlendingen)
Rt 2013 s. 241 (Stangeskovene/Sveeas)
LB-2015-17110 Etterfølgende erstatningssak
LF-2015-141724 (Bøndenes Hus)

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1999-1682-00058b.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2013-00508-a.html
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2015-17110
https://lovdata.no/pro/LFSIV/avgjorelse/lf-2015-141724


Omsetning av aksjer 
Videre om AS

• Forkjøpsrett også utgangspunktet, asl § 4-15(3)
– Se Rt 2013 s 820 og Rt 2013 s1613

• Forholdet mellom samtykkekrav og forkjøpsrett
– Rt 2008 s 298 (Halden Arbeiderblad)

• Fusjon utløser ikke forkjøpsrett: HR-2017-1664-A 

• Personklausuler tillatt etter asl § 4-18

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2008-00358-a.html
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2017-1664-a


Omsetning og begrensninger
Utgangspunkter i ASA

• Aksjers omsettelighet fastslått i asal § 4-15(1)

• Samtykkekrav, personbegrensninger og forkjøpsrett 
kun hvis fastsatt i vedtektene, asal § 4-15(2)

• Vedtektsbestemt samtykkekrav regulert i asal § 4-
16
– Styret bestemmer dersom ikke annet er vedtektsbestemt
– Krav om «saklig grunn» - samme innhold som etter 

aksjeloven?



Omsetning og begrensninger
Børsnotert ASA

• To sett med regler: asal + børsreglene og NUES

• Aksjers omsettelighet fastslått i asal § 4-15
• Vedtektsbestemt samtykkekrav regulert i asal § 4-

16
– Styret bestemmer dersom ikke annet er vedtektsbestemt
– Krav om «saklig grunn» 
– Samme innhold for ASA og børsnotert ASA?

• Verdipapirforskr. § 6: fri omsettelighet; skjellig grunn
• Vphl § 6-7 ved overtagelsesforsøk: kortere frist



Vedtektstolkning

• Rt 1994 s. 471 (Wikborg/Lyche)

• Rt 1998 s. 1584 (Holta)
•

Rt 1999 s. 1682 (Østlendingen)

• Rt 2008 s 298 (Halden Arbeiderblad)

• Rt 2012 s. 1628 (Nordavis)

• Rt 2013 s. 241 (Stangeskovene/Sveeas)

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1994-0471-00037a.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1998-1584-00070b.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/rt1999-1682-00058b.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2008-00358-a.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2012-02022-a.html
http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/avg/hrsiv/hr-2013-00508-a.html


Samtykkekrav i konsernforhold

• Kan aksjeeierskifte i mor utløse samtykkekrav i 
datter?

• Utgangspunktet: aksjeselskapers selvstendighet
• Identifikasjon likevel mulig?

• Filip Truyen: Kan transaksjoner i eierselskap 
utløse samtykkekrav? 

http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftfil?/lit/jus/truyen-f-2010-02.html


Spesialregler om exit for aksjonær
• Morselskap <–> datterselskaps aksjonærer

– Morselskapets rett, asl. § 4-26, asal. § 4-25
– Morselskapets plikt, asl. § 4-26, asal. § 4-25

• Selskap <-> aksjonær
– Selskapets rett, asl. § 4-25, asal. § 4-24
– Selskapets plikt, asl. § 4-24 (asl/asal. § 16-19(2)) 

• Oppkjøper <-> aksjonær
– Oppkjøpers rett, vphl. § 6-22 jf. asal. § 4-25
– Oppkjøpers plikt, tilbudsplikt + vphl. § 6-22

• Verdsettelse: 
– utg.pkt. i aksjenes virkelig verdi, se asl. § 4-17(5)
– spesialregler ved oppkjøp, asal. § 4-26(7)



Pkt. 14: Fusjon og fisjon

• Mye likt for AS og ASA
• Noen tilleggsregler for ASA

• ASA og børsnotert: mer EØS-styrte regler



Fusjon

• Fusjon = sammenslåing av selskaper
– Kan være alternativ til (eller neste skritt etter) kjøp av aksjer
– Kan være ledd i omstrukturering

• Fusjonsavtale = avtale på selskapsnivå

• Fusjonsresultatet: AS, ASA eller SE

• Nasjonale og grenseoverskridende fusjoner
• Selskapsrettslige og skatterettslige regler



Aksje-
selskap A
(over-
dragende 
selskap)

Aksje-
selskap B
(over-
tagende 
selskap)

Fusjons-
resultatet: 
«større» B

AS, ASA eller 
SE

med kontinuitet

Avtale 
selskapsnivå

Aksje-
eiere i A

Aksje-
eiere i B Aksjeeiere i 

«større» B 



Fremgangsmåte ved fusjon (1:2)

• Styret utarbeider fusjonsplan, aksjelovene §13-3(1)

• Generalforsamlingene vedtar fusjonsplanen, 
aksjelovene §13-3(2)

• Overtagende selskap utsteder aksjer til aksjonærer i 
overdragende selskap, aksjelovene §13-4



Aksjeselskap 
A
(overdragende 
selskap)

Aksjeselskap B
(overtagende 
selskap)

Fusjonsavtale
utarbeides

Aksjeeiere i A Aksjeeiere i B

Styret Styret

General-
forsamling

General-
forsamling

Fusjonsavtalen
vedtas



Aksje-
selskap A
(over-
dragende 
selskap)

Aksje-
selskap B
(over-
tagende 
selskap)

Fusjons-
resultatet: 
«større» B

AS, ASA eller 
SE

med kontinuitet

Avtale 
selskapsnivå

Aksje-
eiere i A

Aksje-
eiere i B Aksjeeiere i 

«større» B 



Fremgangsmåte ved fusjon (2:2)

• Beslutningen meldes til Foretaksregisteret, 
asl §13-13 og asal §13-14

• Kreditorene skal varsles; innsigelser må 
håndteres, asl §13-14 - 13-15 og asal §13-
15 – 13-16

• Fusjonen trer i kraft, asl. § 13-15, asal. §
13-16



Fusjoner innenfor konsern

• Utgangspunkt: vanlige fusjonsregler gjelder

• Særregler om fusjon i konsern
– Fusjon mellom morselskap og datterselskap når mor eier 

alle aksjer i datter, asl § 13-23 og asal § 13-24

– Fusjon mellom søsterselskap når morselskap eier alle 
aksjene i begge døtrene, kun norske aksjeselskaper, asl §
13-24



Grenseoverskridende fusjoner

• EØS-rettslig: først 3. (og 6.) selskapsdirektiv
• Mye løst gjennom SE-direktivet

• Det 10. selskapsdirektiv om grenseoverskridende 
fusjoner (nå en del av selskapsrettsdirektivet 2017)

• Asl § 13-25, jf asal §§ 13-25 – 13-36



Fisjoner
• Fisjon = deling av selskap

– Kan være alternativ til salg av eiendeler
– Kan være løsning ved strid mellom aksjonærer
– Kan være ledd i fusjon eller føre til helt nytt selskap
– Praktisk ved omstrukturering i konsern

• Asl og asal kap 14



Fusjon & fisjon i praksis

• Forelesning ved advokat Daniel Løken 
Høgtun, Advokatfirma Selmer



Sluttevaluering – ditt bidrag teller!
1) Hvor mange av forelesningens 20 timer fulgte du?
2) Brukte du videoopptak i stedet for å møte opp i Aud. 13?
3) Bruker du videoopptak som repetisjon?
4) På en skala fra 1-10 (uakseptabelt -> veldig bra), hva synes du 
om:

a) Opplegget med selskapsrettsuke
b) Forelesningsseriens faglige innhold
c) Foreleserens pedagogiske opplegg og gjennomføring
d) Forelesningsmateriellet
e) Filmingen
f) Ekstratilbudene
g) Forelesningsserien som helhet
h) Selskapsrettsfaget som helhet

5) Forslag til forbedringer
6) Andre kommentarer
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