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Disposisjon til foredrag 24. oktober 2022:  

 

«Eie, drive og overdra virksomhet — særlig om forholdet mellom eiere i AS/ANS» 

 

 

1.  OM TEMAET 

  Tema: Eierskap og eierskapsregulering for virksomheten 

  Først; en grunnleggende oversikt over de ulike praktiske selskapsformene 

  Dernest; forholdet mellom eierne, og da særlig i aksjeselskaper 

  Hovedfokus; aksjonæravtaler (reguleringen av eierrettigheter) 

  Særlig praktisk; grensesnittet mellom et aksjonærforhold og et ansettelsesforhold 

  Kompliserende; relasjon mellom eierne (venner, slekt/familie/ekteskap) 

 

2.  GRUNNLEGGENDE OVERSIKT OVER ULIKE SELSKAPSFORMER 

 Enkeltpersonforetak: En person driver næringsvirksomhet – fullt personlig ansvar 

 Deltakerfastsatte selskaper: Næringsvirksomhet drives av flere i fellesskap – 

utgangspunkt; fullt personlig ansvar men ansvarsbegrensninger kan avtales 

o ANS (ansvarlig selskap): Ubegrenset, personlig, solidarisk ansvar 

o ANS – DA (ansvarlig selskap med delt ansvar): Ubegrenset ansvar samlet, men 

for hver deltaker: Begrenset til en brøk 

o KS (kommandittselskap) 

 minst en deltaker (komplementaren) må ha ubegrenset ansvar 

 de øvrige (kommandittistene) har begrenset ansvar, avgrenset med et gitt 

krone-beløp 

 

 Aksjeselskap: Aksjonærene (eierne) ikke personlig ansvar for selskapsforpliktelsene 

o Ansvarsbegrensningen er ofte hovedgrunnen til å drive gjennom AS 

o Kreditorene kan bare søke dekning i selskapsformuen, ikke hos eierne 

o Kapitalinnskudd: Minimum kr 30.000 for å etablere et AS 

o Kan være en eller flere aksjonærer 

o Uttak kan bare skje som lønn eller utbytte og må følge reglene for dette  

 

 Indre selskap (IS) 

 Samvirkeforetak (SA) 

 Norskregistrert avdeling av utenlandsk foretak (NUF) 

 

 

mailto:post@hjelseth-adv.no


2 
 

3. FORHOLDET MELLOM EIERNE – UTGANGSPUNKTER  

 

 Deltakerfastsatte selskaper 

o regulert i Lov om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven)  

o må ha selskapsavtale, begrensede krav (utvidede krav for KS’er)  

o men; selskapsavtalen kan gjerne inneholde omfattende bestemmelser om 

forholdet mellom deltakerne 

o noen av selskapslovens regler kan fravikes mellom eierne, andre ikke 

 Aksjeselskaper 

o regulert i aksjeloven 

o må å ha vedtekter, begrensede krav (nok med «minimumsvedtekter») 

o men vedtektene kan gjerne inneholde mer omfattende bestemmelser  

o deler av aksjeloven er ufravikelig, og deler kan fravikes ved i vedtektene eller i 

aksjonæravtale 

o dvs loven har regler som ikke kan fravikes i avtaler mellom eierne.  

 

4. AKSJONÆRAVTALER 

 Aksjeloven – en tilbudt «pakkeløsning» som gjelder dersom aksjeeierne ikke har avtalt 

noen annet 

 Rik anledning til å avtale andre ordninger, spesialtilpasset eiernes behov  

 Utfordrende i praksis:  

o eierne kjenner ikke aksjelovens løsninger 

o aksjonæravtale finnes ikke, selv om det opplagt er behov 

o aksjonæravtale finnes, men den er blitt borte (!) 

o aksjonæravtalen har et uhensiktsmessig og inkonsistent innhold (brukt «mal») 

o aksjonæravtale finnes men den passer ikke lenger 

o nye aksjonærer kan ha kommet til, men uten å tilslutte seg aksjonæravtalen  

 

5. AKSJONÆRAVTALENS INNHOLD 

 Enorme forskjeller på hva en aksjonæravtale skal bør inneholde, avhengig av typen 

selskap og eierstruktur, for eksempel:  

o AS med 15 – 20 eiere med små eierposter, der ingen eiere arbeider i selskapet 

o AS med bare få eiere (f. eks. venner/familiemedlemmer), der eierne er ansatt i 

selskapet 

o AS opprettet som et fellesforetak («joint venture»)  

o AS med mange titalls (eller hundretalls) eiere, der en «standard aksje» først og 

fremst er et «medlemskap»  

o AS som et holdingselskap med et fåtall eier 

o AS eid 50/50 av to ektefeller som driver sammen og jobber i det felleseide 

selskapet 
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 Alle eiere bør kjenne til hva aksjeloven og vedtektene innebærer 

o passer dette oss? 

o skal vi endre vedtektene? 

o skal vi få på plass en aksjonæravtale? 

o bør vurderes før viktige temaer og (konflikt-)situasjoner kommer på spissen 

o konflikter kan være totalt ødeleggende, også for driften og eiernes verdier 

o er en eller flere eiere også ansatt, bør aksjonæravtalen koordineres med 

ansettelsesforholdet   

 

6. AKSJONÆRAVTALEN - VEDTEKTENE - LOVEN 

 Aksjonæravtaler har ofte ikke blitt harmonisert med selskapets vedtekter eller 

aksjeloven 

o et «tresporet system» 

o ofte er det inkonsistens og uklarheter 

o er aksjeloven ment å fravike vedtektene/lovens ordning?  

o hva når aksjonæravtalen gjengir vedtektsbestemmelsene eller lovens ordning, 

sånn nesten?  

 

 Vedtektene har en annen karakter enn en aksjonæravtale  

o aksjonæravtalen binder bare partene, mens vedtektene er bindende for alle 

o brudd på vedtektene er et selskapsrettslig anliggende, mens mislighold av 

aksjonæravtalen er et kontraktrettslig forhold aksjonærene imellom 

o Innebærer at styret i selskapet må forholde vedtektene (samt aksjeloven), uansett 

om aksjonærene har avtalt eller forutsatt andre løsninger 

o aksjonæravtalen er normalt forutsatt å gå foran vedtektene - som regel direkte 

uttalt i aksjonæravtalen 

o vedtektene er offentlig tilgjengelige, mens aksjonæravtaler som regel er 

konfidensielle 

o gjerne en enklere prosess med endringer i aksjonæravtalen (men krever enighet), 

mens vedtektsendringer krever generalforsamlingsvedtak (2/3 flertall som regel 

nok) 

 

7. HVA EGNER SEG FOR REGULERING I AKSJONÆRAVTALER?  

 Bestemmelser om formål og perspektiver for selskapet og aksjonærfellesskapet, 

inkludert lojalitetsplikter 

 Forholdet mellom aksjeeie og aksjonærens ansettelsesforhold (gjensidig betingende 

forutsetninger?)  

 Om pliktene etter avtalen også (helt eller delvis) kan gjøres gjeldende også mot 

aksjonærs eier (særlig relevant der en ansatt eier aksjer i selskapet gjennom sitt 

investeringsselskap) 

 Tiltredelses-erklæring fra den ansatte personlig, der vedkommende eier aksjene via sitt 

selskap   
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 Adgangen til å overdra aksjer (aksjenes omsettelighet, salgsforbud/salgsplikt, 

betingelser for å eie aksjer, styresamtykke ved overdragelse mv.)    

 Forkjøpsrett for øvrige aksjonærer ved overdragelse (frister, fordeling, prissetting mv.) 

 Regler om forvaltning av eierrettighetene (rett til styreplass, flertallskrav i styret og blant 

aksjonærene for ulike vedtak mv.) 

 Konfidensialitet og konkurranseforbud/rekrutteringsforbud 

 Finansiering av selskapet (rett/plikt til å delta i emisjoner) 

 Selskapets utbyttepolitikk 

 Regler om endringer, opphør og håndhevelse av aksjonæravtalen 

 Krav om at nye aksjonærer tiltrer avtalen 

 Medsalgsplikt og medsalgsrett 

 Regler om «good leaver og ”bad leaver” – dvs konsekvenser for eierskapet og salgspris 

at ansettelsesforholdet opphører 

 Misligholdsvirkninger (erstatningsplikt, konvensjonalbot, plikt til å overdra aksjeposten 

til en viss pris osv.  

 

8.   SÆRLIG OM KOMBINASJONEN EIERSKAP OG ANSETTELSE I NORSKE 

AKSJESELSKAPER  

 Oftere utgjør ansettelsesavtalen og aksjonæravtalen en helhet 

 Problemstillinger oppstår når den ene eller andre tilknytningsform skal opphøre 

 Løsningene kommer an på hva som er avtalt eller på annen måte forutsatt 

 De to avtalene regulerer i prinsippet to ulike forhold: 

o ansettelseskontrakten (et avtaleforhold med arbeidsgiver)  

o aksjonæravtalen (en avtale mellom eierne)   

  

 

 Aksjonæravtalen kan forutsette at en, flere eller alle aksjonærer er ansatt 

 Et komplisert og ofte uavklart landskap, hvorvidt aksjene må selges om man slutter 

o viktig med klar avtale 

 plikter man å selge? 

 når? 

 til hvem? 

 til hvilken pris? 

 Ofte er det avtalt at prisen avhenger av hvilken måte ansettelsesforholdet 

ble avsluttet på 

 

9.  «RELASJONS-PROBLEMATIKK»  

 Når det foreligger nære relasjoner mellom eierne, får man «lag til» med utfordringer. 

Dette illustrer viktigheten av klare, skriftlige ordninger mellom eierne 

 

 


