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NYTT I LOVGIVNINGEN M.M. 

NORGE 

NYE LOVER, FORSKRIFTER, LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER 

LOVER 

 
LOVFORARBEIDER 

NOU 2017: 1 Markeder for finansielle instrumenter — Gjennomføring av MiFID II og MiFIR 
 

FORSKRIFTER 

29.03.2017 Forskrift om endring av forskrift om finansforetak og finanskonsern    
(finansforetaksforskriften) 
 

09.03.2017 Forskrift om endring i forskrift til verdipapirfondloven 
 
31.01.2017 Forskrift om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og 

gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 
 

31.01.2017 Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte 
internasjonale regnskapsstandarder 
 

RUNDSKRIV FRA FINANSTILSYNET 

2017-01-11 Rundskriv RFT-2017-1. Oversikt over rundskriv utsendt i 2016 
 

NYHETER OM STATEN SOM AKSJONÆR 

Meld. St. 26 (2016–2017) Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2016 
Finansdepartementet legger i denne meldingen fram resultater og vurderinger av forvaltningen 
av Statens pensjonsfond i 2016. Meldingen drøfter videreutvikling av strategien for 
investeringene, herunder valg av aksjeandel i SPU. Den gjør også rede for arbeidet med ansvarlig 
forvaltning.  
 
 
NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE 

01.01.2017 NUES endrer sammensetning, leder og sekretariat. 
 

BØRSSIRKULÆRER 

01.03.2017 Endringer vedrørende tidspunktet for offentliggjøring av innsideinformasjon og 
flaggemeldinger 1/2017 
 

01.03.2017 Endringer i Oslo Børs’ IR anbefaling 2/2017 
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EU/EØS 

Sakene hvor hele teksten ikke er tilgjengelig i databasen Eurlex (link til Eurlex er lagt inn i hver 
sak nedenfor) kan leses på EU-domstolens nettsider ved å velge ønsket språk oppe til høyre (dog 
er ikke alle nyere avgjørelser tilgjengelig på alle språk), og skrive inn saksnummeret (for 
eksempel C-233/09) i feltet midt på siden. 
 

ANDRE NYHETSSAKER FRA EU/EØS 

RETTSAKTER  

C/2016/4390  Kommisjonens delegerte forordning  

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/587 av 14. juli 2016 om utfyllende bestemmelser til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 600/2014 om markeder for finansielle tjenester 
hva angår reguleringstekniske standarder for krav til åpenhet til markedsplasser og 
investeringsforetak med hensyn til aksjer, depotbeviser, exchange-traded funds, sertifikater og 
andre lignende finansielle instrumenter og kravet om at transaksjon med visse aksjer skal 
gjennomføres via en markedsplass eller en systematisk internalisator. 
 
FORSLAG TIL RETTSAKTER  

Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om forebyggende 
restruktureringsrammeverk, ny sjanse og tiltak for å øke effektiviteten av restrukturering, 
insolvens- og dechargeprosedyrer og om endring av direktiv 2012/30/EU. Dansk 
departementsnotat offentliggjort 2.2.2017 

Delegert kommisjonsforordning om endring av delegert kommisjonsforordning (EU) 2017/571 
av 2. juni 2016 om utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/65/EU 
om reguleringstekniske standarder for tilbydere av datarapporteringstjenester vedrørende 
godkjenning, organisatoriske krav og offentliggjøring av transaksjoner. Rapport med utkast til 
delegert kommisjonsforordning vedtatt av Den europeiske verdipapirtilsynsmyndighet 
(ESMA), sendt til Kommisjonen 31.3.2017. 
 

NY RETTSPRAKSIS, FORVALTNINGSPRAKSIS M.M. 

NORGE 

RETTSPRAKSIS 

HØYESTERETT 

HR-2017-628-A 
En person som arbeidet med oppkjøp og restrukturering av bedrifter overførte virksomheten til 
et eneeid aksjeselskap. Sammen med andre interessenter foresto han gjennom andre 
aksjeselskaper oppkjøp av en omfattende virksomhet innen treforedlingsindustri. Det eneeide 
selskapet ga virksomheten et lån på i overkant av syv millioner kroner, som gikk tapt etter at 
virksomheten ble nedlagt. Selskapets fradragsføring av tapet ble ikke godkjent av 
skattemyndighetene. Høyesteretts flertall på tre dommere kom i likhet med lagmannsretten til 
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http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
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at vilkårene for fradragsføring i skatteloven § 6-2 første ledd andre punktum var oppfylt. Det ble 
lagt avgjørende vekt på at aksjonæren hadde overført sine personlige engasjementer i de 
porteføljeselskaper han hadde gått inn i, til selskapet. Hans aktiviteter i virksomheten hadde gått 
ut over utøvelsen av alminnelige aksjonærbeføyelser, og langt ut over det arbeid som kunne 
knyttes til styrevervene. Virksomheten i selskapet ble ansett som tilstrekkelig omfattende til å 
være virksomhet i skattelovens forstand. Det var også tilstrekkelig særlig og nær tilknytning 
mellom virksomheten i selskapet og tapet på fordringen som det ble krevet fradrag for. Anken 
over lagmannsrettens dom ble forkastet. Dissens 3-2. 
 
HR-2017-33-A 
Et selskap hadde overført en del faste eiendommer til datterselskaper som ledd i 
selskapsrettslige fisjoner. Eiendommene ble overdratt videre til tredjemann. Ingen av 
overdragelsene ble tinglyst. Høyesterett kom til at overføring ved fusjon måtte omfattes av 
begrepet «rett som er stiftet ved avtale» i tinglysingsloven § 23. Erververen hadde da ikke 
rettsvern overfor konkursboet til den opprinnelige overdrageren, som fortsatt hadde 
grunnbokshjemmel til eiendommene. Det var heller ikke etablert rettsvern på grunnlag av 
selvstendig rettsvernshevd. Unnlatelsen av å tinglyse ervervene hadde skjedd for å spare 
dokumentavgift, og det ville være i strid med ordlyden i tinglysingsloven § 23 om den som fullt 
bevisst av økonomiske grunner har unnlatt å tinglyse et avtaleerverv, likevel skal oppnå 
rettsvern i konkurs. 
 
LAGMANNSRETTENE 

LB-2017-24978 
Lagmannsretten opphevet byfogdembetes kjennelse om åpning av tvangsavviklingsbo, jf. 
aksjeloven § 16-14. Byfogdembetet hadde til dels basert seg på uriktig faktisk grunnlag. Det 
lovbestemte krav til «særlige grunner» forelå ikke. 
 
LB-2015-180304 
Erstatningskrav mot daglig leder fra leverandører til et selskap som hadde gått konkurs. 
Erstatningskravet fra en av leverandørene førte delvis fram. I motsetning til tingretten, kom 
lagmannsretten til at daglige leders manglende oversikt over selskapets dårlige økonomiske 
situasjon var uaktsom. Lagmannsretten kom videre til at dersom daglig leder hadde hatt innsikt 
i selskapets økonomiske situasjon, ville han hatt plikt til å informere leverandørene om dette før 
selskapet mottok varer og tjenester på kreditt. Daglig leders uaktsomhet påførte en av 
leverandørene tap. For den andre leverandørene var det ikke ført tilstrekkelig bevis for at varer 
eller tjenester ble levert etter at daglig burde vært klart over selskapets underbalanse. Kravet fra 
denne leverandøren førte derfor ikke fram. 
 
LB-2016-12248 
En kunde hos et spedisjonsfirma som fortollet varer for kunden, ble ved to anledninger forledet 
til å betale samme tollavgift to ganger. Da kunden kort tid senere krevde beløpene tilbake, var 
det knapt penger igjen i firmaet, som senere gikk konkurs. Styreleder og styremedlem ble holdt 
erstatningsansvarlig for kundens tap, idet de ikke har ivaretatt styrets/styreleders plikter etter 
aksjeloven. Mangelfulle kontrollrutiner og styring med virksomheten gjorde at 
feilinnbetalingene ikke ble oppdaget og beløpene forbrukt. Det var uaktsomt av dem å stole på 
opplysninger om at den ene feilinnbetalingen var et kortsiktig lån. Ikke tilstrekkelig grunnlag for 
lemping, jf. skadeserstatningsloven § 5-3. 
 
LB-2017-3549 
Tingretten overtok ansvaret for avvikling av aksjeselskap som ikke var meldt endelig oppløst 
innen ett år, jf aksjeloven § 16-14 første ledd nr 1. Nye opplysninger i ankeomgangen om 
grunnen til at henvendelser til selskapet etter annet ledd ikke var besvart og om selskapets eget 
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arbeid med avviklingen, innebar at det ikke forelå særlige grunner til overtakelse. Kjennelsen ble 
opphevet. 
 
LB-2015-154776 
Saken gjelder krav om erstatning for økonomisk tap fra eier av bolig mot styreleder i et 
aksjeselskap som følge av manglende garanti etter bustadsoppføringslova § 12. Kravet ble ikke 
pådømt i tingretten fordi det ble ansett frafalt. Styreleders krav om avvisning førte ikke frem i 
lagmannsretten. Styreleder ble idømt erstatningsansvar med 366 148 kroner. 
 
LB-2017-2039 
Anke over tingrettens kjennelse om tvangsavvikling av selskap ble forkastet. Det var ikke 
sannsynliggjort at selskapet ikke hadde mottatt tingrettens brev med anledning til å uttale seg. 
Ettersom selskapet ikke hadde besvart henvendelsene, talte særlige grunner for at tingretten 
overtok ansvaret for avviklingen. 
 
LB-2015-186361-2 
Saken gjaldt erstatningskrav og berikelseskrav mot tidligere styreleder, daglig leder og 
avdelingsleder i et aksjeselskap som hadde vært eid av Oslo kommune. Det ble dels gjort 
gjeldende at leiebeløpet var for høyt og leiekontrakten ubalansert, og dels gjort gjeldende at 
selskapet hadde finansiert en betydelig oppgradering av den leide eiendommen. Styrelederen og 
avdelingslederen hadde eierinteresser i selskapet som var utleier av eiendommen. Konkursboet 
gjorde gjeldende at de tre ankemotpartene hadde opptrådt uaktsomt og påført aksjeselskapet 
betydelige tap gjennom sin opptreden. Det var vist til habilitetsbestemmelsen i aksjeloven § 6-27 
og bestemmelsen om misbruk av posisjon, jf. aksjeloven § 6-28. Det påberopte 
ansvarsgrunnlaget var aksjeloven § 17-1 første og annet ledd og alminnelig uaktsomhetsansvar. 
I tillegg var det fremsatt et krav om restitusjon av berikelse basert på ulovfestede prinsipper. 
Restitusjonskravet var fremsatt overfor tidligere styreleder og avdelingsleder, og deres 
tilknyttede selskaper, og gjaldt den gevinsten de hadde oppnådd ved salg av sine aksjer i 
utleieselskapet. I likhet med tingretten kom lagmannsretten til at vilkårene for erstatning ikke 
var oppfylt. Både styreleder, daglig leder og avdelingsleder ble - på noe ulike grunnlag - frifunnet 
for kravet. Konkursboet fikk heller ikke medhold i sitt berikelseskrav. 
 
LG-2017-1778 
Saken gjelder godtgjørelse til gransker. Lagmannsretten fant ingen holdepunkter for at 
granskingen var uforholdsmessig omfattende eller at tidsbruken har vært unødvendig. Retten la 
også vekt på at ankende part muntlig hadde informert retten om at omfanget av granskingen ble 
større enn først antatt. Det var dermed ikke grunnlag for å redusere granskningshonoraret, og 
anken førte således frem. 
 
LG-2017-25142 
Saken gjelder anke over konkursåpning. Lagmannsretten kom frem til at tingretten hadde gått 
korrekt frem ved konkursåpningen. 
 
LA-2016-32566 
Norsk industribedrift inngikk avtale med polsk virksomhet om bruk av polsk arbeidskraft ved 
bedriftens aktiviteter i Norge. På et tidspunkt under avtaleforholdet begynte man i den norske 
bedriften å frykte mulig solidaransvar for norske skatteforpliktelser knyttet til den polske 
virksomheten. Uten særskilt rettsgrunnlag holdt det norske selskapet tilbake ca. 2,5 millioner kr 
av betalingen til den polske virksomheten mens dens skattemessige forhold til Norge ble avklart. 
Innen det kunne slås fast at det ikke utløstes noe solidaransvar for den norske bedriften, gikk 
den konkurs. Den polske virksomheten fikk ikke noen dividende og krevde erstatning for tapet 
fra styreformannen og styremedlem/daglig leder i den norske bedriften, jf. aksjeloven § 17-1. 
Krav om lemping av erstatningsansvaret ble ikke tatt til følge. 
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LE-2015-161970 
Tsjekkisk selskap hadde krav på tilbakebetaling av garantibeløp på 1 million kroner fra norsk 
aksjeselskap etter opphør av samarbeidsavtale mellom de to selskapene. Daglig leder, som også 
var styreleder og eneaksjonær i det norske selskapet, ble idømt personlig ansvar for subsidiært 
å erstatte beløpet etter aksjeloven § 17-1. Konkret vurdering av kontraktsforholdet og daglig 
leders opptreden. 
 
LF-2016-197180 
Anke over kjennelse om tvangsoppløsning av aksjeselskap grunnet i manglende årsregnskap og 
årsberetning. Selskapet var allerede besluttet oppløst i ekstraordinær generalforsamling, da 
tingretten avsa sin kjennelse. Dette var imidlertid ikke meldt til Brønnøysundregistrene. Det 
forelå saksbehandlingsfeil ved at varsel om tvangsoppløsning ikke var mottatt av selskapet. 
Forsendelsene var kommet i retur til Regnskapsregisteret. Tingrettens kjennelse ble opphevet 
 
TINGRETTENE 

TOBYF-2016-131402 
Saken gjaldt begjæring om gransking av to selskaper. Retten kom til at det ikke forelå saklig 
grunn for å ta begjæringen om gransking til følge, jf. aksjeloven § 5-26. Retten viste særlig til at 
selskapene selv hadde gjennomført en omfattende gjennomgang av regnskapsførsel og 
bokføring, samt at det var gitt utfyllende opplysninger under saksforberedelsen. Begjæringen 
om gransking ble etter dette ikke tatt til følge. 
 
TBERG-2015-69325 
Norfield Shipping AS (Norfield) saksøkte tidligere styremedlemmer i det børsnoterte selskapet 
Reservoir Exploration Technology ASA (RXT). Kravet bygget i hovedsak på RXTs manglende 
betaling av hyre for båtene MV «Ocean Pearl» og MV «Malene Østervold», som Norfield leide ut 
til RXT fra våren 2012. Norfield ville holde styremedlemmene i RTX ansvarlige etter 
erstatningsansvaret i allmennaksjeloven § 17-1 og ulovfestede regler om kontraktsrettslig 
lojalitetsplikt. Kravet omfattet videre kompensasjon for et bunkerskrav som Norfield ble gjort 
ansvarlig for, men som RXT skulle ha betalt. Tingretten ga Norfield medhold i at det forelå 
ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng, og Norfield fikk også medhold i det beløpsmessige 
erstatningskravet som ble fremmet. 
 

FORVALTNINGSPRAKSIS 

SKN-2017-7  Skatteklagenemda, 2017-02-16 
Saken gjelder spørsmål om ileggelse av tilleggsskatt for manglende opplysning om aksjeutbytte i 
selvangivelsen, jf. lov 13. juni 1980 nr. 24 (ligningsloven) § 10-2, § 10-3 og § 10-4. Selskapet 
innrapporterte ikke utbytte til aksjonærregisteret, slik at dette ikke kom med på 
aksjonærregisteroppgaven og den forhåndsutfylte selvangivelsen som skattepliktige innleverte. 
Selskapet innsendte korrigerte opplysninger i desember i ligningsåret, som var senere enn 
skatteoppgjøret som aksjonæren mottok i juni samme år. 
 
USKD-2017-4 Skattedirektoratet – domskommentar, 2017-02-16 
Skattedirektoratets kommentar til Høyesteretts dom av 15. desember 2016 - om at 
finansunderskudd opptjent innenfor rederiskatteordningen kan fremføres mot inntekt etter at 
selskapet har trådt ut av ordningen (KGJS Tank AS)  
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https://lovdata.no/pro/%23document/SKN/avgjorelse/skn-2017-7?searchResultContext=6022
https://lovdata.no/pro/%23reference/lov/1980-06-13-24/%C2%A710-2
https://lovdata.no/pro/%23reference/lov/1980-06-13-24/%C2%A710-3
https://lovdata.no/pro/%23reference/lov/1980-06-13-24/%C2%A710-4
https://lovdata.no/pro/%23document/USKD/avgjorelse/uskd-2017-4?searchResultContext=1635


 

USKD-2017-1 Skattedirektoratet – domskommentar, 2017-01-23 
Skattedirektoratets kommentar til Høyesteretts dom HR-2016-2249-A av 2. november 2016 - 
fradragsrett for transaksjonskostnader ved ikke-gjennomførte aksjekjøp etter skatteloven § 6-
24 (2). 
 
VEDTAK OG UTTALELSER FRA BØRSEN 

Island Offshore Shipholding L.P. - Offentlig kritikk for brudd på ABM reglene om 
regnskapsrapportering. 23.03.2017 
 
Endring vedrørende tidspunkt for offentliggjøring av informasjonspliktige opplysninger og 
flaggemeldinger som oppstår utenom Børsens åpningstid. 04.01.2017 
 

EU/EØS 

SAKER FRA EU-DOMSTOLEN 

AVGJØRELSER 

 
GENERALADVOKATENS FORSLAG TIL AVGJØRELSER 

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.3.2017  
Company law — Directive 2004/25/EC — Protection of the interests of minority shareholders 
in relation to takeover bids — Article 5(4) — Concept of ‘clearly determined’ — National rules 
permitting the supervisory authority to adjust the price offered in the takeover bid — Collusion 
between the offeror or the persons acting in concert with it and one or more sellers. 
 
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 29.3.2017 
Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/23/EC — Safeguarding employees’ rights 
in the event of transfers of undertakings — Article 5(1) — Exception in the event of bankruptcy 
or insolvency proceedings — ‘Pre-pack’ — Continuation of the undertaking’s business 
 
ANMODNING OM PREJUDISIELL AVGJØRELSE 

Case C-448/15 Belgische Staat v Wereldhave Belgium Comm. VA and Others. 
Reference for a preliminary ruling — Parent companies and subsidiaries established in different 
Member States — Common system of taxation applicable — Corporation tax — Directive 
90/435/EEC — Scope — Article 2(c) — Company subject to tax without the possibility of an 
option or of being exempt — Taxation at a zero rate. 
 
Case C-14/16 Euro Park Service v Ministre des finances et des comptes publics. 
Reference for a preliminary ruling — Direct taxation — Companies of different Member States 
— Common system of taxation — Merger by acquisition — Prior approval of the tax authority — 
Directive 90/434/EEC — Article 11(1)(a) — Tax evasion or avoidance — Freedom of 
establishment. 
 
Case C-398/15 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Lecce v Salvatore 
Manni. 
Request for a preliminary ruling from the Corte suprema di cassazione. 
Reference for a preliminary ruling — Personal data — Protection of individuals with regard to 
the processing of personal data — Directive 95/46/EC — Article 6(1)(e) — Data subject to 
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https://lovdata.no/pro/%23document/USKD/avgjorelse/uskd-2017-1?searchResultContext=1635
https://lovdata.no/pro/%23reference/avgjorelse/hr-2016-2249-a
https://lovdata.no/pro/%23reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A76-24
https://lovdata.no/pro/%23reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A76-24
https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Vedtak-og-uttalelser
https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Vedtak-og-uttalelser
https://www.oslobors.no/Oslo-Boers/Regelverk/Vedtak-og-uttalelser
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http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188914&pageIndex=0&doclang=da&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=318654
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=189328&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=107488
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0448&qid=1491389494044&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0014&qid=1491389494044&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0398&qid=1491389494044&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0398&qid=1491389494044&from=EN


 

disclosure in the companies register — First Directive 68/151/EEC — Article 3 — Winding-up 
of the company concerned — Restriction of access to that data by third parties. 
 

SAKER FRA ESA 

Case No 77973 Assessment of acquisitions and increase of holdings in the financial sector 
(Directive 2007/44)  Letter of formal notice – Assessment of acquisitions 
and increase of holdings in the financial sector. Brussels, 15 March 2017 

 

NYE SELSKAPSRETTSLIGE PUBLIKASJONER  

FRA FORSKERGRUPPEN OM SELSKAPER 

Russell, Roseanne and Sjåfjell, 
Beate (2017) 
 

Introducing Daughters of Themis: International Network of Female 
Business Scholars (February 9, 2017). International Comparative 
and Corporate Law Journal, Volume 12 (2017), Issue 2, pp 7-12.  
 

Sjåfjell, Beate (2017) Dismantling the Legal Myth of Shareholder Primacy: The 
Corporation as a Sustainable Market Actor (February 6, 2017). 
University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2017-03. 
 

Sjåfjell, Beate (2017)  Achieving Corporate Sustainability: What is the Role of the 
Shareholder?, in Hanne Birkmose (ed.), Shareholders’ Duties in 
Europe (Kluwer Law International, 2017), Chapter 18 . 
 

Sjåfjell, Beate, Mähönen, 
Jukka, Eriksen, Erlend Gjein, 
Anker-Sørensen, Linn og 
Ellingsæter, Sjur Swensen 
(2017) 
 

Selskapsrettsgruppens høringssvar: NOU 2016:22 
Aksjelovgivning for økt verdiskaping. Nytt i privatretten 2017-1 

ET UTVALG ANDRE SELSKAPSRETTSPUBLIKASJONER 

BØKER 

Andenæs, Mads Henry, 
Christoffersen, Margrethe 
Buskerud, Andenæs, Ole, 
berge, Stig, (2016) 
 

Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, 3. utgave 

Birkmose, Hanne (ed.) 
(2017) 
 

Shareholders' duties 
 

Kaldestad, Yngve og Møller, 
Bjarne (2016) 

Verdivurdering: teoretiske modeller og praktiske teknikker for å 
verdsette selskaper. 2. utgave 
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http://www.eftasurv.int/press--publications/public-documents?ActionEvent=Search&casename=Assessment%20of%20acquisitions%20and%20increase%20of%20holdings%20in%20the%20financial%20sector%20(Directive%202007/44)
http://www.eftasurv.int/press--publications/public-documents?ActionEvent=Search&casename=Assessment%20of%20acquisitions%20and%20increase%20of%20holdings%20in%20the%20financial%20sector%20(Directive%202007/44)
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2914153
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2914153
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2912141
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2912141
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2828573
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2828573
https://min.rettsdata.no/%23/Dokument/gNIP2017z2D1z5FSELSKAPSRETTz5FA
https://min.rettsdata.no/%23/Dokument/gNIP2017z2D1z5FSELSKAPSRETTz5FA


 

 
Lukas, Karin (2016) Corporate accountability : the role and impact of non-judicial 

grievance mechanisms 
 

Robert Schwencke, Hans, 
Haugen, Dag Olav,  Baksaas, 
Kjell Magne,  Stenheim, 
Tonny  Avlesen-Østli, Erik 
(2017) 
 

Årsregnskapet i teori og praksis 2016. 
 

ARTIKLER 

Norske tidsskrifter 
 
(2017) Selskapsrett. Sammenslutninger. Foreninger. Nordisk 

Domssamling, nummer 01/2017 (Volum 59) 
 

Hjelmeng, Erling (2017) Høyesterettsdom av 18. november 2016. Revisors 
erstatningsansvar for villedende informasjon. Glåma 
Bygg/Informasjonsansvarsdom IV (HR-2016-2344-A). Nytt i 
privatretten 2017-1 
 

Marthinussen, Hans Fredrik 
(2017) 

 

«Forusstranda»: Kreditorvern ved fisjon og fusjon, 
rettsvernshevd og formuerettslige metodespørsmål Jussens 
venner 02/2017 

Meyer-Myklestad, Johannes  
(2017) 
 

Praktiske innfallsvinkler til forsvarlighetsvurderingen av 
egenkapital og likviditet i aksjeselskaper Jussens venner 
01/2017 
 

  
Utenlandske tidsskrifter 
 
Balp, Gaia (2017) Regulating Proxy Advisors Through Transparency: Pros and 

Cons of the EU Approach. European Company and Financial Law 
Review Volum 14, Issue 1 (Mar 2017) 
 

Bartolacielli, Alessio (2017) Almost Capital-less Companies in Europe: Trends, Variations, 
Competition. European Company Law and Financial Review 
Volum 14, Issue 1 (Mar 2017)  
 

Härkönen, Elif (2017) Crowdfunding and the Small Offering Exemption in European 
and US Prospectus Regulation: Striking a Balance Between 
Investor Protection and Access to Capital? European Company 
and Financial Law Review Volum 14, Issue 1 (Mar 2017) 
 

Nabilou, Hossein (2017) The Conundrum of Hedge Fund Definition. European. Company 
and Financial Law Review Volum 14, Issue 1 (Mar 2017) 
 

Pönkä, Ville (2017) The Convergence of Law: The Finnish Limited Liability 
Companies Act as an Example of the So-Called ‘Americanization’ 
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https://www.idunn.no/nd/2017/01/selskapsrett_sammenslutninger_foreninger
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https://min.rettsdata.no/%23/Dokument/gNIP2017z2D1z5FERSTATNINGSRETTz5FB
https://min.rettsdata.no/%23/Dokument/gNIP2017z2D1z5FERSTATNINGSRETTz5FB
https://min.rettsdata.no/%23/Dokument/gNIP2017z2D1z5FERSTATNINGSRETTz5FB
https://www.idunn.no/jv/2017/02/forusstranda_kreditorvern_ved_fisjonog_fusjon_rettsvern
https://www.idunn.no/jv/2017/02/forusstranda_kreditorvern_ved_fisjonog_fusjon_rettsvern
https://www.idunn.no/jv/2017/01/praktiske_innfallsvinkler_til_forsvarlighetsvurderingenav_e
https://www.idunn.no/jv/2017/01/praktiske_innfallsvinkler_til_forsvarlighetsvurderingenav_e
https://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2017.14.issue-1/ecfr-2017-0001/ecfr-2017-0001.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2017.14.issue-1/ecfr-2017-0001/ecfr-2017-0001.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2017.14.issue-1/ecfr-2017-0007/ecfr-2017-0007.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2017.14.issue-1/ecfr-2017-0007/ecfr-2017-0007.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2017.14.issue-1/ecfr-2017-0005/ecfr-2017-0005.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2017.14.issue-1/ecfr-2017-0005/ecfr-2017-0005.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2017.14.issue-1/ecfr-2017-0005/ecfr-2017-0005.xml?format=INT
https://www.degruyter.com/view/j/ecfr.2017.14.issue-1/ecfr-2017-0006/ecfr-2017-0006.xml?format=INT
http://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EUCL2017004
http://www.kluwerlawonline.com/document.php?id=EUCL2017004


 

of European Company Law. European company law Volume 14 
(2017) 
 

Quinn, John and Connolly, 
Barry  (2017) 

The Non-Financial Information Directive: An Assessment of Its 
Impact on Corporate Social Responsibility. European company 
law Volume 14 (2017) 
 
 

SELSKAPSRETTSARRANGEMENTER 

FORSKERGRUPPENS ARRANGEMENT 

Vi har faglunsj de fleste torsdager i semesteret hvor vi ønsker eksterne velkommen! Her 
serveres det kaffe, te og frukt. Faglunsjene vil hovedsakelig bli arrangert i Lødrups kjeller i 
Domus Media Vest, som ligger i 1. etasje ved kantinen. Sted fremgår av nettsidene og kan av og 
til endres, så det er lurt å sjekke dette samme dag.  

En til enhver tid oppdatert oversikt over våre arrangementer finnes på våre arrangementssider 
– informasjon sendes også ut til Selskapsrettslisten.  

For vår- og sommersemesteret vil vi spesielt fremheve: 

• Procurement beyond price: Sustainability and CSR in public purchasing.  
København, 4.-5. mai 2017. 

• International Trade and Investment. Oslo, 9.-10. mai 2017. 
• Policy Coherence of Public Investment: The Public Sector as Direct and Indirect Investor. 

Oslo, 18. mai 2017. 
• Nytt fra norsk selskapsrett. Stipendiat Erlend Eriksen Gjein oppdaterer om faglig nytt i 

selskapsretten. 1. juni 2017 
• Sustainable Business Models: Designing the future for business in society. Madrid, 26.-27.  

juni 2017. Call for papers – 30 April. 
• Consumers as Sustainable Market Actors. Sheffield, 6. juli 2017.  

 
 
NYTT OM VÅRE FORSKNINGSPROSJEKTER 

SUSTAINABLE MARKET ACTORS FOR RESPONSIBLE TRADE (SMART) 

SMART-prosjektet har en rekke call for papers og spennende arrangementer i vår, og en 
oppdatert oversikt over disse er til enhver tid tilgjengelig på vår nye side: smart.uio.no.  

På smart.uio.no er det også mulig å melde seg på SMARTs eget nyhetsbrev.  
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http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/samarbeid/
http://www.smart.uio.no/events/events/20170504-procurement-beyond-price.html
http://www.smart.uio.no/events/events/20170509-trade-investment.html
http://www.smart.uio.no/events/events/state-as-investor.html
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/faglunsjer/2017/170601.html
http://www.smart.uio.no/events/events/20170626-madrid-business-models.html
https://www.smart.uio.no/events/call-for-papers/sustainable-business-models.html
http://www.smart.uio.no/events/call-for-papers/consumers-as-sustainable-market-actors.html
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LEDIGE STILLINGER 

Ledig stilling som postdoktor i SMART 
A position as Postdoctoral Research Fellow is available for two years to undertake research as 
part of SMART. While the application must be submitted via the official call, more detailed 
information about the ongoing and planned work in SMART is given here, as important 
background for the potential applicants. Deadline: 22 May 2017. 
 

FORSKERGRUPPEN SELSKAPER, MARKEDER OG BÆREKRAFT 

Forskergruppen om selskaper ved Det juridiske fakultet består for tiden av følgende personer: 

Professor Beate Sjåfjell (leder)  
Professor Jukka Mähönen (nestleder) 
Professor Mads Andenæs  
Professor Alla Pozdnakova 
Professor Hans Morten Haugen (VID)  
Professor Emeritus Frederik Zimmer  
Førsteamanuensis Gina Bråthen (BI) 
Førsteamanuensis Anna Maria C. Lundberg  
Førsteamanuensis Maja Van Der Velden  
Forskningskoordinator Mark Taylor, FAFO  
Høyskolelektor Kari Birkeland (BI)  
Høyskolelektor Eivind Furuseth (BI)  
PhD-stipendiat Hanna Ahlström 
PhD-stipendiat Linn Anker-Sørensen  
PhD-stipendiat Daniel Arnesson  
PhD-stipendiat Guiseppe Bianco  
PhD-stipendiat Yuliya Chernykh  
PhD-stipendiat Ludovica Chiussi 
PhD-stipendiat Ludovica Chiussi 
Phd-stipendiat Sjur Swensen Ellingsæter  
PhD-stipendiat Jone Eng (BI)  
PhD-stipendiat Anna Føllesdal (BI)  
PhD-stipendiat Erlend Eriksen Gjein  
PhD-stipendiat Astrid Iversen 
PhD-stipendiat Eléonore Maitre-Ekern 
PhD-stipendiat Maîmouna-Lise Pouye Rabatel-Fernel 
PhD-stipendiat Trude Myklebust  
PhD-stipendiat Caroline Bang Stordrange  
Vit.ass. Ragnhild Lunner  
Vit.ass. Hanne Bjørge-Eriksen  
Vit.ass. Eli Rudshagen  
Førstekonsulent Linda Gulli  
Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum 
 
Mer informasjon om gruppens aktiviteter, prosjekter, publikasjoner, gruppens medlemmer  
og den enkeltes forskningsområde finnes på forskergruppens nettsider. Se 
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/ 
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