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NYTT I LOVGIVNINGEN M.M. 

NORGE 

NYE LOVER, FORSKRIFTER, LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER 

 
LOVER 

LOV-2018-12-14-95 Lov om endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og 
avvikling, mellombalanser m.m.) 

LOV-2018-06-15-35 Lov om endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av 
børsloven mv 

LOV-2018-06-01-23 Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 
(hvitvaskingsloven) 

LOV-2018-03-23-2 Lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti og 
krisehåndtering av banker) 

 

LOVFORARBEIDER 

Innst. 70 L (2018-2019) Innstilling fra næringskomiteen om Endringer i aksjelovgivningen 
mv. (oppløsning og avvikling, mellombalanser m.m.) 

Prop. 100 L (2017-2018) Endringer i aksjelovgivningen mv. (oppløsning og avvikling, 
mellombalanser m.m.) 

Innst. 293 L (2017-2018) Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i 
verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven mv. (MiFID II 
og MiFIR 

Prop. 77 L (2017-2018) Endringer i verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven 
mv. (MiFID II og MiFIR) 

Innst. 271 L (2017-2018) Innstilling frå finanskomiteen om Lov om tiltak mot hvitvasking 
og terrorfinansiering (hvitvaskingsloven) 

Prop. 40 L (2017-2018) Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 
(hvitvaskingsloven) 

Innst. 137 L (2017-2018) Innstilling fra finanskomiteen om Lov om Bankenes sikringsfond 
og lov om endringer i finansforetaksloven mv. (innskuddsgaranti 
og krisehåndtering av banker) 

 

https://lovdata.no/pro/LTI/lov/2018-12-14-95
https://lovdata.no/pro/LTI/lov/2018-12-14-95
https://lovdata.no/pro/LTI/lov/2018-06-15-35
https://lovdata.no/pro/LTI/lov/2018-06-15-35
https://lovdata.no/pro/NL/lov/2018-06-01-23
https://lovdata.no/pro/NL/lov/2018-06-01-23
https://lovdata.no/pro/LTI/lov/2018-03-23-2
https://lovdata.no/pro/LTI/lov/2018-03-23-2
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-70-l-201819
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-70-l-201819
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-100-l-201718
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-100-l-201718
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-293-l-201718
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-293-l-201718
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-293-l-201718
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-77-l-201718
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-77-l-201718
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-271-l-201718
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-271-l-201718
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-40-l-201718
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-40-l-201718
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-137-l-201718
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-137-l-201718
https://lovdata.no/pro/INNST/forarbeid/inns-137-l-201718
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FORSKRIFTER 

Midlertidig forskrift om investeringsvirksomhet og investeringstjenester fra foretak i tredjeland 
til profesjonelle kunder og kvalifiserte motparter i Norge (kontraktskontinuitet) - Norsk 
forskrift kunngjort 28.12.2018 

Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften) – Norsk 
forskrift kunngjort 23.11.2018 

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale 
regnskapsstandarder – Norsk forskrift kunngjort 01.10.2018.  

Forskrift om endring i forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften kapittel 12 
Sentrale motparter mv.) – Norsk forskrift kunngjort 28.06.2018 

Forskrift om forbud mot markedsføring, distribusjon og salg av binære opsjoner til ikke-
profesjonelle og begrensninger i markedsføring, distribusjon og salg av finansielle 
differansekontrakter (CFD) til ikke-profesjonelle – Norsk forskrift kunngjort 07.06.2018 

Forskrift om endring i forskrift om gjennomføring av EØS-regler om vedtatte internasjonale 
regnskapsstandarder – Norsk forskrift kunngjort 04.05.2018 

Forskrift om terskelverdier for beslutning om å unnlate revisjon etter aksjeloven § 7-6 – Norsk 
forskrift kunngjort 05.01.2018 

 
RUNDSKRIV FRA FINANSTILSYNET 

08.11.2018 Rundskriv RFT-2018-4 - Finanstilsynets kontroll med den finansielle 
rapporteringen til foretak med finansielle instrumenter som er tatt opp til handel 
på Oslo Børs eller Oslo Axess 

06.12.2018 Rundskriv RFT-2018-5 - oversikt over tekniske standarder og anbefalinger som 
Finanstilsynet legger til grunn at foretakene benytter i offentliggjøringen av 
finansiell informasjon 
 

NYE FORSLAG, HØRINGER, PROPOSISJONER OSV.  

Prop.7 L (2018-2019) Lov om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør mv. 
(verdipapirsentralloven) 

NOU 2018:17 Klimarisiko og norsk økonomi 

NOU 2018:10 Gjennomføring av prospektforordningen og fastsettelse av 
regler for nasjonale prospekter 

NOU 2018:5 Kapital i omstillingens tid - Næringslivets tilgang til kapital 

NOU 2018:3 Krisehåndtering i forsikrings- og pensjonssektoren - 
Utredning nr. 31 fra Banklovkommisjonen 

NOU 2018:1 Markeder for finansielle instrumenter - Gjennomføring av 

https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2018-12-20-2204
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2018-12-20-2204
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2018-11-16-1736
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2018-09-26-1475
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2018-09-26-1475
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2018-06-27-1054
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2018-06-27-1054
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2018-06-04-814
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2018-06-04-814
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2018-06-04-814
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2018-05-04-693
https://lovdata.no/pro/LTI/forskrift/2018-05-04-693
https://lovdata.no/pro/SF/forskrift/2018-01-03-7
https://lovdata.no/pro/RFT/rundskriv/rft-2018-4
https://lovdata.no/pro/RFT/rundskriv/rft-2018-4
https://lovdata.no/pro/RFT/rundskriv/rft-2018-4
https://lovdata.no/pro/RFT/rundskriv/rft-2018-5
https://lovdata.no/pro/RFT/rundskriv/rft-2018-5
https://lovdata.no/pro/RFT/rundskriv/rft-2018-5
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-7-l-201819
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-7-l-201819
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2018-17
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2018-10
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2018-10
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2018-5
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2018-3
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2018-3
https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2018-10


 

4 

 

utfyllende rettsakter til MiFID II og MiFIR 

Prop. 109 L (2017-2018) Lov om register over reelle rettighetshavere 

 

NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE - NUES 

17.10.2018 Norsk anbefaling, Eierstyring og selskapsledelse, 9. utg. 

 

EU/EØS 

RETTSAKTER  

28.06.2018 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1212 av 3. september 2018 
om fastsetting av minimumskrav i forbindelse med gjennomføring av 
bestemmelsene i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF når det gjelder 
identifisering av aksjonærer, overføring av informasjon og tilrettelegging av 
utøvelsen av aksjonærerettigheter 

26.02.2018 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/292 av 26. februar 2018 om 
gjennomføringstekniske standarder med hensyn til prosedyrer og skjemaer for 
utveksling av informasjon og assistanse mellom kompetente myndigheter i 
henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 596/2014 om 
markedsmisbruk. Siste oppdatering: EØS-notat av 30.05.2018. 
 

FORSLAG TIL RETTSAKTER  

24.05.2018 Commission legislative proposals on sustainable finance, basert på 
høynivågruppen om bærekraftig finans sin endelige rapport 31. januar 2018 

25.04.2018 Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv (EU) 
2017/1132 om bruk av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten. Siste 
oppdatering: Felles holdning (forhandlingsposisjon) vedtatt av Rådet 05.12.2018 

25.04.2018 Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv (EU) 
2017/1132 vedrørende grenseoverskridende omdanning, fusjon, fisjon av 
selskaper. Siste oppdatering: EØS-notat offentliggjort 31.08.2018 

08.03.2018 Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om europeiske leverandører av 
folkefinansieringstjenester (crowdfunding) for bedrifter 

 

 

 

https://lovdata.no/pro/NOU/forarbeid/nou-2018-10
https://lovdata.no/pro/PROP/forarbeid/prop-109-l-201718
http://wpstatic.idium.no/nues.no/2018/10/NUES_nor_web_okt2018_2.pdf
https://europalov.no/rettsakt/aksjonaerrettighetsdirektivet-gjennomforingsbestemmelser/id-26046
https://europalov.no/rettsakt/aksjonaerrettighetsdirektivet-gjennomforingsbestemmelser/id-26046
https://europalov.no/rettsakt/aksjonaerrettighetsdirektivet-gjennomforingsbestemmelser/id-26046
https://europalov.no/rettsakt/aksjonaerrettighetsdirektivet-gjennomforingsbestemmelser/id-26046
https://europalov.no/rettsakt/aksjonaerrettighetsdirektivet-gjennomforingsbestemmelser/id-26046
https://europalov.no/rettsakt/markedsmisbruksforordningen-om-innsidehandel-gjennomforingsbestemmelser-om-informasjonsutveksling/id-10183
https://europalov.no/rettsakt/markedsmisbruksforordningen-om-innsidehandel-gjennomforingsbestemmelser-om-informasjonsutveksling/id-10183
https://europalov.no/rettsakt/markedsmisbruksforordningen-om-innsidehandel-gjennomforingsbestemmelser-om-informasjonsutveksling/id-10183
https://europalov.no/rettsakt/markedsmisbruksforordningen-om-innsidehandel-gjennomforingsbestemmelser-om-informasjonsutveksling/id-10183
https://europalov.no/rettsakt/markedsmisbruksforordningen-om-innsidehandel-gjennomforingsbestemmelser-om-informasjonsutveksling/id-10183
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/apr/utfyllende-bestemmelser-til-mar-om-samarbeid-mellom-tilsynsmyndigheter/id2602770/
https://ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en
https://www.eu.dk/samling/20171/raadsmoede/564118/bilag/1/1855226.pdf
https://europalov.no/rettsakt/generelt-selskapsrettsdirektiv-endringsbestemmelser-om-bruk-av-digitale-verktoy-prosesser/id-25576
https://europalov.no/rettsakt/generelt-selskapsrettsdirektiv-endringsbestemmelser-om-bruk-av-digitale-verktoy-prosesser/id-25576
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/05/company-law-adapted-to-the-digital-era-council-position-agreed/
https://europalov.no/rettsakt/generelt-selskapsrettsdirektiv-endringsbestemmelser-om-grenseoverskridende-omdanninger-fusjon-fisjon/id-25577
https://europalov.no/rettsakt/generelt-selskapsrettsdirektiv-endringsbestemmelser-om-grenseoverskridende-omdanninger-fusjon-fisjon/id-25577
https://europalov.no/rettsakt/generelt-selskapsrettsdirektiv-endringsbestemmelser-om-grenseoverskridende-omdanninger-fusjon-fisjon/id-25577
https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/juli/direktivforslag-om-grenseoverskridende-omdanning-fusjon-fisjon-av-selskaper/id2609729/
https://europalov.no/rettsakt/eu-rammeverk-for-folkefinansiering-crowdfunding/id-25343
https://europalov.no/rettsakt/eu-rammeverk-for-folkefinansiering-crowdfunding/id-25343
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NY RETTSPRAKSIS, FORVALTNINGSPRAKSIS M.M. 

NORGE 

RETTSPRAKSIS 

HØYESTERETT 

HR-2018-1983-A, 2018-10-16  
Et selskap under avvikling hadde etter utløpet av fristen for å melde krav etter aksjeloven § 16-4 
foretatt to utbetalinger til aksjeeierne. Den ene var omtalt som utbytte, og den andre som andel 
av egenkapital til utbetaling. En kreditor som ikke hadde fått dekning, reiste sak mot 
aksjonærene, jf. aksjeloven § 16-12. Høyesterett kom til at aksjeloven § 16-9 må tolkes slik at 
alle utdelinger til aksjonærene etter utløpet av seksukersfristen, også slike som er betegnet som 
utbytte, reguleres uttømmende av denne bestemmelsen. Alle utbetalinger etter utløpet av denne 
fristen omfattes da av aksjeeiernes objektive ansvar etter § 16-12 første ledd. Ansvarsregelen i 
aksjeloven § 3-7 er følgelig begrenset til å gjelde utbytteutdelinger etter § 8-1 som er foretatt før 
utløpet av seksukersfristen. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 3-7, § 8-1, § 16-4, § 16-9, § 16-12 

HR-2018-111-A, 2018-01-18 
I forbindelse med en kapitalforhøyelse i et aksjeselskap hadde en aksjonær gitt styrets leder 
ugjenkallelig fullmakt til å tegne et bestemt antall aksjer, og forpliktet seg til å innbetale 
tegningsbeløpet innen en fastsatt dato. Som følge av at innbetalingen ikke fant sted, ble melding 
om kapitalforhøyelsen ikke sendt Foretaksregisteret innen fristen i aksjeloven § 10-9 første 
ledd, slik at registrering av kapitalforhøyelsen ikke kunne finne sted, jf. aksjeloven § 10-9 tredje 
ledd. Høyesterett kom i motsetning til de tidligere instanser til at aksjetegners 
betalingsforpliktelse ikke var bortfalt ved oversittelsen av meldefristen i aksjeloven § 10-9 
tredje ledd, når dette skyldtes tegners eget betalingsmislighold. Det var inngått en gjensidig 
forpliktende og bindende avtale mellom selskapet og aksjetegner som innebar at selskapet 
skulle levere aksjene mot at tegner innbetalte tegningsbeløpet. At det følger av lovens ordlyd at 
tegningen ikke lenger var bindende, når beløpet ikke ble betalt innen fristen i aksjeloven § 10-9 
tredje ledd, kunne ikke være avgjørende når fristoversittelsen skyldtes tegners eget 
betalingsmislighold. Dersom lovgiver hadde ment å fravike et så grunnleggende 
kontraktsrettslig prinsipp, og innføre en regel om at en part kan fri seg fra egen 
avtaleforpliktelse ved selv å misligholde denne, måtte dette klart ha fremgått av loven. 
Lagmannsrettens dom ble opphevet. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 10-9 
 

LAGMANNSRETTENE 

Agder lagmannsrett 

LA-2018-589, 2018-09-24 
Krav om erstatning mot styreleder og daglig leder i et aksjeselskap etter aksjeloven § 17-1. 
Anken førte delvis frem, men med et betydelig lavere beløp enn det tingretten hadde kommet til. 
Lagmannsretten fant at det var foretatt disposisjoner som medførte tapping av selskapet til 
fordel for konkurrerende selskap. Saken gjaldt videre prinsippene for, og utmålingen av, 
erstatningen. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 17-1 

https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2018-1983-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-7
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A716-4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A716-9
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A716-12
https://lovdata.no/pro/HRSIV/avgjorelse/hr-2018-111-a
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A710-9
https://lovdata.no/pro/LASIV/avgjorelse/la-2018-589
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
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LA-2017-51518, 2018-09-07 
Lagmannsretten kom til at det var erstatningsbetingende uaktsomt av styreleder i et 
aksjeselskap å ikke varsle medkontrahent om selskapets svake økonomi på det tidspunkt det 
ikke lenger var realistisk håp om dekning av medkontrahentens krav. Ansvaret omfattet det 
tapet som påløp etter dette tidspunkt og frem til medkontrahenten avsluttet arbeidet. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 17-1 

LA-2018-31484, 2018-09-04 
Styrets erstatningsansvar. I motsetning til tingretten kom lagmannsretten til at 
styreleder/daglig leder og styremedlem i et aksjeselskap var personlig ansvarlig for tap som en 
kreditor hadde lidt på grunn av mangelfull informasjon om sviktende økonomi i selskapet. 
Lagmannsretten var enig med tingretten i at det var erstatningsbetingende uaktsomt av 
styrelederen å anke en tingrettsdom om et annet tvistetema mellom de samme partene. Anken 
ble trukket før det kom til ankeforhandling. Kreditor ble tilkjent erstatning for sakskostnader for 
å imøtegå anken under saksforberedelsen. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 17-1, § 6-12, § 6-13, § 3-5 

LA-2018-68372, 2018-07-05 
Krav om midlertidig forføyning i forbindelse med tvist mellom to kjøpere av aksjer i et selskap 
som eier en hotelleiendom. Saken reiste blant annet spørsmål om første kjøpers avtale om 
erverv av aksjer var en fordring som var gjenstand for foreldelse, eller om kjøperen hadde fått 
eiendomsrett til aksjene til tross for at flere bestemmelser i aksjeloven, blant annet om melding 
til selskapet etter § 4-10 og om registrering i aksjeeierboken etter § 4-7 ikke var fulgt. Saken 
reiste også spørsmål om ekstinksjon av første kjøpers rett etter aksjeloven § 4-13 annet ledd 
eller på ulovfestet grunnlag. Kravet om midlertidig forføyning førte ikke frem fordi saksøkerens 
krav om å være eier av alle aksjene i selskapet ikke var sannsynliggjort. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 4-7, § 4-10, § 4-12, § 4-13 | Tvisteloven (2005) § 34-2 

LA-2017-110081, 2018-03-01 
Saken gjelder krav om oppgjør iht. avtale om salg av regnskapsbyrå, samtlige aksjer i 
virksomheten, og husleiekrav. 
Henvisninger: Avtaleloven (1918) §36 | Aksjeloven (1997) §2-20, §8-7, §8-8, §8-9, §8-10, §8-
11, §17-1, §17-2 

LA-2017-96123, 2018-02-23 
Saken gjaldt krav om erstatning mot daglig leder i et aksjeselskap. Bakgrunnen for saken var en 
konflikt om kostnadene i et byggeprosjekt som aksjeselskapet hadde det overordnede ansvaret 
for. Krav mot daglig leder om erstatning og tilbakeføring av midler til byggelånskonto som følge 
av påstått overfakturering m.m. førte ikke frem. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) §17-1 
 

Borgarting lagmannsrett 

LB-2017-62197, 2018-09-20 
Saken gjelder overprøving av skatteklagenemndas vedtak av 27. april 2016, hvor 
skatteklagenemnda konkluderte med at Storebrand Private Equity V Limited («SIPE V») for 
inntektsåret 2012 ikke var å anse som et verdipapirfond etter skatteloven § 10-31 tredje ledd, 
slik den lød i 2012. Lagmannsretten kom til at det avgjørende for skattefritaket etter skatteloven 
§ 10-31, er om kravene som følger av legaldefinisjonen av verdipapirfond i verdipapirfondloven 
§ 1-2 første ledd nr. 1 er oppfylt. Lagmannsretten fant ikke holdepunkter for å tolke 
verdipapirfondbegrepet i skatteloven § 10-31 tredje ledd slik at også andre krav som stilles til 

https://lovdata.no/pro/LASIV/avgjorelse/la-2017-51518
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LASIV/avgjorelse/la-2018-31484
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-12
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-5
https://lovdata.no/pro/LASIV/avgjorelse/la-2018-68372
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-7
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-10
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-12
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A734-2
https://lovdata.no/pro/LASIV/avgjorelse/la-2017-110081
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1918-05-31-4/%C2%A736
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A72-20
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-7
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-8
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-9
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-10
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-11
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-11
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-2
https://lovdata.no/pro/LASIV/avgjorelse/la-2017-96123
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-62197
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norske verdipapirfond måtte være oppfylt. Det var kun kravet i legaldefinisjonen om at 
verdipapirfondet må være investert i finansielle instrumenter som var omtvistet. Partene var 
enige om at utgangspunktet måtte tas i definisjonen av finansielle instrumenter i 
verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd. Lagmannsretten konkluderte med at de private equity 
fondsandelene som SIPE V hadde investert i, var å anse som finansielle instrumenter etter 
verdipapirhandelloven § 2-2. Private equity fondsandelene utgjorde både omsettelige 
verdipapirer, jf. verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd nr. 1 jf. annet ledd, og verdipapirer som 
kan likestilles med andeler i fond som nevnt i verdipapirfondloven § 1-2 første ledd nr. 1, jf. 
verdipapirhandelloven § 2-2 første ledd nr. 2 jf. tredje ledd. 
Henvisninger: Skatteloven (1999) § 10-31 | Verdipapirhandelloven (2007) § 2-
2 | Verdipapirfondloven (2011) § 1-2 

LB-2017-145568, 2018-06-27 
Lagmannsretten fant daglig leder av et investeringsselskap (A) skyldig i to overtredelser av 
verdipapirhandelloven § 17-3 første ledd jf. § 3-3. Han hadde solgt egne aksjer med 
innsideinformasjon og tilskyndet andre arbeidskollegaer til å selge sine aksjer i det samme 
selskapet. Et mindretall kom til at vedkommende fikk innsideinformasjon først etter at han la ut 
aksjene for salg, men at han pliktet å trekke tilbake salgsorderen før den ble gjennomført. As 
heleiede aksjeselskap der aksjene lå, ble dømt til å tåle inndragning av salgsprovenyet oppnådd 
ved salget fratrukket salgsprovenyet som selskapet kunne ha oppnådd etter at 
innsideinformasjon ikke lenger representerte noe reelt investeringsfortrinn. Et mindretall 
mente det ikke skulle gjøres et slikt fradrag ved beregningen av inndragningsbeløpet. 
Henvisninger: Verdipapirhandelloven (2007) §3-3, §17-3 

LB-2017-14994, 2018-06-04 
Saken gjaldt krav om erstatning for mangler ved utføring av byggeoppdrag. Oppdraget gjaldt to 
tilbygg på en tomannsbolig. Kontraktene var inngått mellom huseierne og et firma. Dette var en 
norsk filial av et britisk aksjeselskap. Huseierne hadde fått dom for erstatningskrav overfor det 
britiske hovedforetaket. Både det britiske foretaket og den norske filialen var senere blitt 
oppløst og slettet. Et hovedspørsmål i saken var om det var grunnlag for gjennomskjæring slik at 
eneaksjonæren, som også hadde hatt alle sentrale roller og funksjoner, kunne holdes 
erstatningsansvarlig. Lagmannsrettens vurdering var at det forelå tungtveiende grunner som 
tilsa at selskapsformen ble satt til side og at eneaksjonæren kunne holdes solidarisk ansvarlig 
for erstatningskravene. 

LB-2016-181811, 2018-05-11 
Styreleder og eneste medlem av et avviklingsstyre ble holdt erstatningsansvarlig for uaktsom 
fordringsprøvelse, jf. aksjeloven § 17-1. Uttalt at i vurderingen av avviklingsstyrets opptreden 
står dets mandat sentralt, jf. også aksjeloven § 16-7 vedrørende hva avviklingsstyret skal sørge 
for. I den konkrete ansvarsvurderingen er det dissens. Mindretallet fant det ikke sannsynliggjort 
at det var årsakssammenheng mellom avviklingsstyrets uaktsomhet og tapet kravshaver hadde 
lidt.  
Anke til Høyesterett delvis tillatt fremmet, HR-2018-1571-U. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 16-7, § 17-1 

LB-2017-44327, 2018-03-06 
For lagmannsretten gjaldt saken spørsmål om det var grunnlag for erstatning etter aksjeloven § 
17-1. Mindretallsaksjonæren hadde reist krav om erstatning mot medaksjonær og 
styreleder/styremedlem i deres felles aksjeselskap fordi styrelederen/styremedlemmet hadde 
solgt aksjer som selskapet eide i et annet selskap til seg personlig til for lav pris. Det ble hevdet 
at salget var i strid med en rekke bestemmelser i aksjeloven. For tingretten gjaldt saken også 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1999-03-26-14/%C2%A710-31
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-29-75/%C2%A72-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-29-75/%C2%A72-2
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2011-11-25-44/%C2%A71-2
https://lovdata.no/pro/LBSTR/avgjorelse/lb-2017-145568
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-29-75/%C2%A73-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2007-06-29-75/%C2%A717-3
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-14994
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-181811
https://lovdata.no/pro/#reference/avgjorelse/hr-2018-1571-u
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A716-7
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2017-44327
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gyldigheten av generalforsamlingens beslutning om salg av aksjene. Lagmannsretten fant at 
ingen av bestemmelsene i aksjeloven var overtrådt, og kom til at det ikke forelå ansvarsgrunnlag 
etter aksjeloven § 17-1. Lagmannsretten mente at at aksjonæren og styremedlemmet var bundet 
til å selge aksjene i det andre selskapet til seg selv til kostpris etter avtaleverket i dette selskapet. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 3-6, § 3-8, § 5-21, § 6-27, § 6-28, § 17-1 

LB-2016-86434, 2018-01-18 
Lagmannsretten fant to styremedlemmer i allmennaksjeselskap erstatningsansvarlige for tap 
oppstått hos selskapets obligasjonseiere. Et annet styremedlem, samt daglig leder, ble frifunnet. 
Ansvaret var begrunnet i at de to styremedlemmene hadde overført kontrollen over riggutstyr 
som var pantsatt til fordel for obligasjonseierne, til et selskap i Emiratene. Utstyret gikk dermed 
tapt som dekningsobjekter for obligasjonseierne. 
Henvisninger: Allmennaksjeloven (1997) § 6-14, § 17-1 

LB-2016-154193, 2018-01-05 
Saken gjelder krav om erstatning mot styreleder og daglig leder i et aksjeselskap fra aksjonær og 
leverandør av håndverkertjenester til selskapet, jf. aksjeselskapsloven § 17-1. Det forelå ikke 
ansvarsgrunnlag for erstatningskravet for tap i egenskap av aksjonær, men erstatningskravet for 
ubetalt del av faktura førte delvis fram. Konkret vurdering. 
Henvisninger: Aksjeloven (1976) § 17-1 

 

Frostating lagmannsrett 

LF-2018-75906, 2018-11-12 
Et aksjeselskap ble tvangsoppløst etter reglene i konkursloven. I sluttinnberetningen 
konkluderte bobestyrer med at bedriftseieren skyldte selskapet ca. 300 000 kroner etter 
ulovlige uttak. Fordringen ble solgt for 20 000 kroner. Kjøperen gikk til sak for å drive inn 
kravet, og fikk i tingretten dom for ca. 170 000 kroner. Lagmannsretten la til grunn at det 
skyldige beløp dels var tilbakebetalt og dels motregnet og frifant bedriftseieren. Det gjelder ikke 
formregler ved tilbakebetaling av ulovlig gjeld til aksjeselskap 
Henvisninger: Konkursloven (1984) | Aksjeloven (1997) § 3-6, § 3-7, § 8-7 

LF-2017-202011, 2018-05-24 
Saken gjaldt medsalgsplikt ved salg av aksjer. Lagmannsretten kom til at det ikke forelå en 
bindende aksjonæravtale, fordi man da måtte forventet at avtalen var mer detaljert og 
gjennomarbeidet enn den aktuelle. Retten tok dermed ikke stilling til om medsalgsplikt forelå, 
eller om den i tilfelle måte tilsidesettes som følge av illojalitet i kontraktsforhold. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 5-25 

LF-2017-105098, 2018-02-08 
Erstatningsansvar for styreleder og styremedlem/daglig leder i medhold av aksjeloven § 17-1. 
Ansvar ble ilagt etter at de i nevnte egenskaper hadde handlet/unnlatt å handle og innførte og 
leverte en nybygget fritidsbåt til 2 800 000 kroner til kunde, uten at det forlå sertifikat fra IMCI 
for båttypen, uten inneståelseserklæring og med manglende CE-merking. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 17-1 
 

Gulating lagmannsrett 

LG-2018-71414, 2018-12-19 
Lagmannsretten fann to personar med ulike roller i aksjeselskap ansvarleg for økonomisk tap 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-6
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-8
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A75-21
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-27
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-28
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-86434
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-45/%C2%A76-14
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-45/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LBSIV/avgjorelse/lb-2016-154193
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1976-06-04-59/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LFSIV/avgjorelse/lf-2018-75906
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1984-06-08-58
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-6
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-7
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-7
https://lovdata.no/pro/LFSIV/avgjorelse/lf-2017-202011
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A75-25
https://lovdata.no/pro/LFSIV/avgjorelse/lf-2017-105098
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2018-71414
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påført byggherre av aksjeselskapet ved bygging av murbustad. Lagmannsretten fann at det vart 
utvist grov aktløyse og at det såleis ikkje kunne gjerast gjeldande at det var reklamert for seint, jf 
bustadoppføringslova § 30 fjerde lekk. Byggherren hadde halde tilbake delbetaling overfor 
aksjeselskapet og dette beløpet måtte gjerast frådrag for då det kunne ikkje gjerast gjeldande 
som tap under styreansvaret. 
Henvisninger: Bustadoppføringslova (1997) § 30 | Aksjeloven (1997) § 17-1 

LG-2017-104915, 2018-04-03 
Krav om erstatning for påstått urettmessige lønnsutbetalinger førte ikke frem. Ved 
uaktsomhetsvurderingen la lagmannsretten til grunn at lønnsutbetalingene var avtalt med 
selskapets ledelse og at de ikke krevde generalforsamlingsgodkjennelse. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 3-8, § 17-1 

LG-2018-37650, 2018-03-23 
Lagmannsretten forkastet anke over tingrettens kjennelse hvor krav om gransking av 
allmennaksjeselskap ble tatt til følge. Lagmannsretten fant at det ikke var feil ved tingrettens 
lovanvendelse. Kravet om gransking hadde saklig grunn, selv om rekvirenten, etter at 
granskingsbegjæringen var fremsatt, hadde solgt nesten samtlige av sine aksjer i selskapet. 
Henvisninger: Allmennaksjeloven (1997) § 5-25, § 5-26 

LG-2017-196877, 2018-03-16 
Saken gjaldt anke over tingrettens avgjørelse om midlertidig forføyning overfor et byggeselskap. 
Lagmannsretten konkluderte med at ankemotpartene (beboerne) hadde «sannsynliggjort» 
hovedkravet om at fullmakten til å erverve 100 egne aksjer fra foreningen, som styret i 
byggeselskapet fikk tildelt på ekstraordinær generalforsamling, var ugyldig. Styrefullmakten var 
ifølge retten egnet til å gi foreningen en urimelig fordel på bekostning av andre aksjeeiere. Den 
var således i strid med aksjeloven § 5-21. Retten kom videre til at det forelå sikringsgrunn. Etter 
en interesseavveining ble anken å forkaste, jf. tvl. § 29-23 andre ledd. Det ble satt en tomåneders 
frist for ankemotpartene til å reise søksmål om hovedkravet. Ankemotpartene og deres 
partshjelper fikk tilkjent sakskostnader. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 5-21, § 5-22 | Tvisteloven (2005) § 29-23, § 34-2 

LG-2017-103677, 2018-02-20 
Saken gjaldt pengekrav og erstatning etter heving av leieforhold. Spørsmålet var om to selskaper 
var skyldig husleie og felleskostnader i henhold til leieavtalene. Det var spørsmål om fradrag i 
leiekravet og spørsmål om fordeling av felleskostnader. Videre var det spørsmål om personlig 
ansvar etter aksjeloven § 17-1. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 17-1 

LG-2017-122024, 2018-01-25 
Krav om tilbakebetaling av leie for firmahytte. Lagmannsretten kom til at leieavtalen måtte 
anses godkjent av selskapets generalforsamling og at leieavtalen derved var gyldig, jf aksjeloven 
§ 3-8. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 3-8 

 

Hålogaland lagmannsrett 

LH-2018-43258, 2018-10-02 
Saken gjaldt krav om arealoverføring på grunnlag av avtale. En hovedproblemstilling var om det 
lå innenfor daglig leders fullmakt å forplikte selskapet til den arealoverføringen saken gjaldt, jf. 
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https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-45/%C2%A75-25
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-45/%C2%A75-26
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2017-196877
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A75-21
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A75-22
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A729-23
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A734-2
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2017-103677
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/LGSIV/avgjorelse/lg-2017-122024
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-8
https://lovdata.no/pro/LHSIV/avgjorelse/lh-2018-43258


 

10 

 

aksjeloven § 6-14 annet ledd. Selv om arealoverføringen var vederlagsfri, kom lagmannsretten 
samlet sett til at disposisjonen etter selskapets forhold ikke var av uvanlig art eller stor 
betydning, og at arealoverføringen lå innenfor daglig leders fullmakt. Resultatet ble at det var 
inngått bindende avtale om arealoverføring. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 6-14 

LH-2018-25384, 2018-06-06 
Styreleder i et selskap hadde før konkurs kjøpt 155 snøscooterpulker av eget selskap før 
konkurs. Konkursboet hevdet at prisen på pulkene var for lav, og krevde omstøtelse jf. 
dekningsloven § 5-9, alternativt erstatning med grunnlag i aksjeloven § 3-8 og § 3-7. 
Lagmannsretten kom til at disposisjonen ikke kunne omstøtes og at den heller ikke utløste 
erstatningsplikt. 
Henvisinger: Dekningsloven (1984) §5-9 | Aksjeloven (1997) §3-7, §3-8 

LH-2017-169473, 2018-05-15 
Saken gjaldt erstatningskrav etter håndverkeroppdrag rettet mot daglig leder i selskap som var 
gått konkurs, jf. aksjeloven § 17-1 første ledd. Lagmannsretten kom til at erstatningskravet var 
foreldet etter foreldelsesloven § 3, jf. § 10 nr. 1. Det var spørsmål i saken om daglig leder hadde 
erkjent ansvar slik at det løp en ny treårsfrist, jf. foreldelsesloven § 14. Lagmannsretten kom til 
at hans opptreden ikke kunne oppfattes slik. Uten at det var avgjørende for saken, kom 
lagmannsretten til at heller ikke den absolutte reklamasjonsfristen på fem år i 
håndverkertjenesteloven § 22 annet ledd var overholdt. 
Henvisninger: Foreldelsesloven (1979) §3, §10, §14 | Håndverkertjenesteloven (1989) 
§22 | Aksjeloven (1997) §17-1 

 

TINGRETTENE 

TJARE-2017-59927, 2018-04-23 
Saken gjelder erstatningsansvar for blant annet tapt utbytte i et aksjeselskap som en aksjonær 
(som også var styreleder og/eller styremedlem) mener å ha lidt på grunn av underslag og 
mangelfull økonomisk styring hos en tidligere daglig leder (som også var styremedlem og 
aksjonær) i aksjeselskapet. Retten kom til at kravet ikke hadde erstatningsrettslig vern. Forøvrig 
måtte erstatningen falle bort på grunn av skadelidtes medvirkning, jf. skadeerstatningsloven § 5-
1. Dommen drøfter inngående økonomiske forpliktelser hos daglig leder og styreleder. 
Henvisninger: Skadeserstatningsloven (1969) § 5-1 | Aksjeloven (1997) § 3-4, § 3-5, § 4-15, § 5-
3, § 6-12, § 6-13, § 6-14, § 6-15, § 6-27, § 8-1, § 8-3, § 17-1, § 17-4, § 17-6 

TOBYF-2018-36180, 2018-03-07 
Saken gjelder krav om betryggende sikkerhet i forbindelse med fisjon etter aksjeloven § 14-7, jf. 
§ 13-15. Retten fant at kravet til betryggende sikkerhet må være oppfylt før fisjonen 
gjennomføres. Avgjørende ble dermed hvilken sikkerhet som var stilt på det tidspunktet retten 
tok sin beslutning. Det var ikke av betydning at tilleggssikkerhet var tilbudt. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 13-15, § 14-7 

TSUMO-2017-145582, 2018-03-01 
Saken gjaldt krav om tilbakebetaling av flere ulovlige utdelinger fra et aksjeselskap til daglig 
leder og styreleder. Spørsmål om adgangen til å motregne i tilbakebetalingskravene. Retten kom 
til at motregning var utelukket i medhold av den alminnelige rettstridsreservasjonen og Rt-
2008-385. At skattemyndighetene hadde beskattet et lån fra selskapet til styreleder som lønn 
var uten betydning for forholdet mellom selskapet og styreleder. Styreleder ble dømt til å betale 
tilbake lånet til saksøker. Saksøker ble tilkjent deler av sakskostnadene i medhold av 
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https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1979-05-18-18/%C2%A710
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1979-05-18-18/%C2%A714
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1989-06-16-63/%C2%A722
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1989-06-16-63/%C2%A722
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/TRSIV/avgjorelse/tjare-2017-59928
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1969-06-13-26/%C2%A75-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-5
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A74-15
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A75-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A75-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-12
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-13
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-14
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-15
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A76-27
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A78-3
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A717-6
https://lovdata.no/pro/TRSIV/avgjorelse/tobyf-2018-36180
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A713-15
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A714-7
https://lovdata.no/pro/TRSIV/avgjorelse/tsumo-2017-145582
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tvistelovens § 20-3. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 3-6, § 3-7 | Tvisteloven (2005) § 20-3 

TOBYF-2017-183257, 2018-02-28 
Saken gjaldt kreditorinnsigelse før fisjon, jf. aksjeloven § 13-15 jf. § 14-7. Retten kom til at det 
ikke var påvist med de krav til bevisenes styrke at fisjonen ikke ville forringe kreditors mulighet 
til å få dekket fordringen. Det var derfor ikke grunnlagt for å gjøre unntak fra reglene om 
sikkerhetsstillelse. 
Henvisninger: Aksjeloven (1997) § 13-15, § 14-7 

 

BØRSKLAGENEMNDAS AVGJØRELSER 

OBKN-2018-1, 2018-04-18 
Avgjørelse av klage fra EMAS Offshore Limited over Oslo Børs ASAs vedtak 16. februar 2018 om 
å stryke Selskapets aksjer fra notering på Oslo Børs, jf. børsloven § 25. 

 

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. 
 

SAKER FRA EU-DOMSTOLEN 

 
AVGJØRELSER 

Fra Eurorett nr. 17 2018, utgitt november 2018. Taushetsplikt for finanstilsyn. Ref.: C-
358/16 
 
EU-domstolen avsa 13. september 2018 fortolkningsdom i sak C-358/16 om tolkningen av 
direktiv 2004/39/EF (verdipapirmarkedsdirektivet). Saken gjaldt tolkningen av art. 54 om 
taushetsplikt og rekkevidden av denne. 

Domstolenes konklusjon: Artikkel 54 i direktiv 2004/39/EF (verdipapirmarkedsdirektivet) skal 
fortolkes slik at unntaket for «saker som omfattes av strafferetten» forstås slik at det ikke 
omfatter tiltak som etter nasjonal rett ikke er å klassifisere som straff. Videre skal 
taushetsplikten som følger av art. 54 første ledd, i lys av Charterets art. 47 og 48 gjennomføres 
på en måte som er i tråd med retten til effektivt forsvar. Tilsynsmyndigheten er derfor forpliktet 
til å foreta en avveining av interessen den som ber om innsyn har i informasjon, veid mot 
hensynet til ivaretakelsen av taushetsplikten 
 
C-575/17 - Sofina and Others 
Stikkord: Free movement of capital — Withholding tax on the gross amount of nationally 
sourced dividends paid to non-resident companies — Deferral of taxation of dividends paid to a 
resident company in the event of a loss-making year — Difference in treatment — Justification 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-6
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A73-7
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2005-06-17-90/%C2%A720-3
https://lovdata.no/pro/TRSIV/avgjorelse/tobyf-2017-183257
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A713-15
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1997-06-13-44/%C2%A714-7
https://lovdata.no/pro/OBKN/avgjorelse/obkn-2018-1
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
https://lovdata.no/pro/EUR/eur-2018-17-03
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CA0358
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CA0358
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-575/17
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— Comparability — Balanced distribution of the powers of taxation between the Member States 
— Effective collection of tax — Proportionality — Discrimination. 
 
Domstolenes konklusjon: 
Articles 63 and 65 TFEU must be interpreted as precluding the legislation of a Member State, 
such as that at issue in the main proceedings, pursuant to which the dividends paid by a resident 
company are subject to a withholding tax when they are received by a non-resident company, 
whereas, when such dividends are received by a resident company, under the general 
corporation tax rules they are subject to taxation at the end of the financial year in which they 
were received only if the latter company was profitable in that financial year, and such taxation 
may, where applicable, never be levied if that company ceases trading without becoming 
profitable after receiving those dividends. 

 
Case C-15/16, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht v Ewald Baumeister 
Stikkord: Directive 2004/39/EC — Article 54(1) — Scope of the obligation of professional 
secrecy on national financial supervision authorities — Concept of ‘confidential information’. 
 
Domstolenes konklusjon: 
1. Article 54(1) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 

April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 
93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and 
repealing Council Directive 93/22/EEC must be interpreted as meaning that all information 
relating to the supervised entity and communicated by it to the competent authority, and all 
statements of that authority in its supervision file, including its correspondence with other 
bodies, do not constitute, unconditionally, confidential information that is covered, 
consequently, by the obligation to maintain professional secrecy laid down in that provision. 
Information held by the authorities established by the Member States to perform the 
functions laid down by that directive that is information (i) which is not public and (ii) the 
disclosure of which is likely to affect adversely the interests of the natural or legal person 
who provided that information or of third parties, or the proper functioning of the system for 
monitoring the activities of investment firms that the EU legislature established in adopting 
Directive 2004/39, is to be so classified. 

 
2. Article 54(1) of Directive 2004/39 must be interpreted as meaning that the confidentiality of 

information relating to the supervised entity and communicated to the authorities 
established by the Member States to perform the functions laid down by that directive must 
be assessed at the time of the examination which those authorities must undertake in order 
to decide on a request for disclosure relating to that information, irrespective of how that 
information was classified at the time when it was communicated to those authorities. 

 
3. Article 54(1) of Directive 2004/39 must be interpreted as meaning that information held by 

the authorities established by the Member States to perform the functions laid down by that 
directive that could constitute business secrets, but is at least five years old, must, as a rule, 
on account of the passage of time, be considered historical and therefore as having lost its 
secret or confidential nature unless, exceptionally, the party relying on that nature shows 
that, despite its age, that information still constitutes an essential element of its commercial 
position or that of interested third parties. Such considerations have no bearing in relation to 
information held by those authorities the confidentiality of which might be justified for 
reasons other than the importance of that information with respect to the commercial 
position of the undertakings concerned. 

 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-15/16
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C-685/16 - EV 
Stikkord: Articles 63 to 65 TFEU — Free movement of capital — Deduction of taxable profits — 
Shareholdings of a parent company in a capital company whose management and registered 
office are located in a non-member State — Dividends distributed to the parent company — Tax 
deductibility subject to stricter conditions than deduction of profits from shareholdings in a non-
tax-exempt capital company governed by national law. 
 
Domstolenes konklusjon: 
Articles 63 to 65 TFEU must be interpreted as precluding national legislation, such as that at 
issue in the main proceedings, which subjects a deduction of profits from shareholdings in a 
capital company with its management and head office in a non-member State to stricter 
conditions than a deduction of profits from shareholdings in a non-exempt capital company 
governed by national law. 

 
Joined Cases C-688/15 and C-109/16, Agnieška Anisimovienė and Others v bankas "Snoras“ AB, 
in liquidation and Others. 
Stikkord: Deposit-guarantee and investor-compensation schemes — Directive 94/19/EC — 
Article 1(1) — Deposits — Temporary situations deriving from normal banking transactions — 
Directive 97/9/EC — Second subparagraph of Article 2(2) — Money owed to or belonging to an 
investor and held on his behalf by an investment firm in connection with investment business — 
Credit institution which issues transferable securities — Funds transferred by individuals to that 
institution in respect of subscription to future transferable securities — Application of Directive 
2004/39/EC — Insolvency of that institution before the transferable securities in question are 
issued — Public undertaking entrusted with the deposit-guarantee and investor-compensation 
schemes — Ability to rely on Directives 94/19/EC and 97/9/EC against that undertaking. 
 
Domstolenes konklusjon:  
1. Directive 97/9/EC of the European Parliament and of the Council of 3 March 1997 on 

investor-compensation schemes, on the one hand, and Directive 94/19/EC of the European 
Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes, as amended by 
Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009, on 
the other, must be interpreted as meaning that claims relating to funds which were debited 
from accounts that individuals held with a credit institution and credited to accounts opened 
in that institution’s name, in respect of subscription to future transferable securities of which 
that institution was to be the issuer, in circumstances where owing to that institution’s 
insolvency those securities were ultimately not issued, fall within both the investor-
compensation schemes provided for by Directive 97/9 and the deposit-guarantee schemes 
provided for by Directive 94/19. 

 
2. Article 2(3) of Directive 97/9 must be interpreted as meaning that, in a situation where 

claims fall within both the deposit-guarantee schemes provided for by Directive 94/19 and 
the investor-compensation schemes provided for by Directive 97/9, and the national 
legislature has not directed such claims to a scheme under one or other of those directives, 
the court dealing with the case may not decide itself, on the basis of that provision, which 
scheme the holders of those claims may benefit from. On the contrary, in such a situation it 
falls to the holders of the claims to choose to be compensated by one or other of the schemes 
laid down in national law to implement those two directives. 

 
3. Article 1(1) of Directive 94/19, as amended by Directive 2009/14, and Article 1(4) and the 

second subparagraph of Article 2(2) of Directive 97/9, must be interpreted as being capable 
of being relied upon by individuals before the national courts in support of claims for 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&td=ALL&num=C-685/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-688/15
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-688/15
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compensation against a public undertaking entrusted, in a Member State, with the deposit-
guarantee and investor-compensation schemes. 

 
 
Joined Cases C-327/16 and C-421/16, Marc Jacob and Ministre des Finances et des Comptes 
publics v Ministre des Finances et des Comptes publics and Marc Lassus 
Stikkord: Direct taxation — Freedom of establishment — Mergers, divisions, transfers of assets 
and exchanges of shares concerning companies of different Member States — Directive 
90/434/EEC — Article 8 — Exchange of securities — Capital gains relating to that transaction 
— Deferred taxation — Capital losses upon the subsequent transfer of securities received — Tax 
competence of the State of residence — Difference in treatment — Justification — Preservation 
of the allocation of fiscal competence between Member States. 
 
Domstolenes konklusjon: 
1. Article 8 of Council Directive 90/434/EEC of 23 July 1990 must be interpreted as meaning 

that it does not preclude legislation of a Member State pursuant to which the capital gain 
resulting from an exchange of securities falling within the scope of that directive is 
established when the transaction occurs, but is taxed in the year in which the event putting 
an end to the deferred taxation occurs: in this case, the transfer of the securities received in 
exchange. 

 
2. Article 8 of the Directive 90/434 must be interpreted as meaning that it does not preclude 

legislation of a Member State that provides for the taxation of the capital gain relating to an 
exchange of securities, in a case where taxation of the gain has been deferred, upon a 
subsequent transfer of the securities received in exchange, even though that transfer does not 
fall within the fiscal competence of that Member State. 

 
3. Article 49 TFEU must be interpreted as meaning that it precludes legislation of a Member 

State which, in a situation where the subsequent transfer of securities received in exchange 
does not fall within the fiscal competence of that Member State, provides for taxation of the 
capital gain that is subject to tax deferral upon that transfer without taking into account any 
capital loss occurring at that time, whereas account is taken of such a capital loss when the 
taxpayer holding the securities is resident for tax purposes in that Member State on the date 
of the transfer. It is for the Member States, in compliance with EU law and, in the present 
case, the freedom of establishment in particular, to provide detailed rules for offsetting and 
calculating that capital loss. 

 
 
Fra Eurorett nr. 4 2018, utgitt februar 2018. Hvem er forpliktet etter hvitvaskingsdirektivet? 
Ref.: C-676/16 
 
EU-domstolen avsa 17. januar 2018 fortolkningsdom i sak C-676/16. Saken gjelder tolkningen 
av europaparlaments- og rådsdirektiv 2005/60/EF av 26. oktober 2005 om tiltak for å hindre at 
det finansielle system brukes til hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme 
(hvitvaskingsdirektivet 
 
Domstolenes konklusjon: Hvitvaskingsdirektivets art. 2 (1) nr. 3 c) jf. art. 3 nr. 7 a) skal tolkes 
slik at bestemmelsene omfatter en juridisk person som selger selskap den selv har opprettet, 
uten forutgående anmodning fra potensielle klienter, med henblikk på salg til klienter ved 
overdragelse av eierandeler i det opprettede selskapet. 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-327/16
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&num=C-327/16
https://lovdata.no/pro/EUR/eur-2018-04-03
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62016CA0676
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ANMODNING OM PREJUDISIELL AVGJØRELSE 

Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID) – Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 
30.07.2018. 
 
 

NYE SELSKAPSRETTSLIGE PUBLIKASJONER  

FRA SELSKAPSRETTSGRUPPEN 

• Andenæs, Mads, “The European Union as a Global Model for Trade and Investment.” SSRN. 
ISSN 1556-5068.  
 

• Ahlström, Hanna Christina & Cornell, Sarah E. Governance, polycentricity and the global 
nitrogen and phosphorus cycles. Environmental Science and Policy.  ISSN 1462-9011. 79 (S. 
54- 65).  

• Anker-Sørensen, Linn & Schjelderup, Guttorm. Internasjonal skatteplanlegging – er åpenhet 
en utopi?. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  35(2), s 121- 137.  
 

• Birkeland, Kari.  «Forslag til ny norsk revisorlov NOU 2017: 15 Ny revisorlov», Nordisk 
tidsskrift for Selskabsret 2018 nr. 4 side 17-32.    
 

• Iversen, Astrid. Mamatas med flere v. Hellas: Bruk av tvang ved restrukturering av statlig 
gjeld og beskyttelse av obligasjonseiers eiendomsrett under EMK, I: Jan Kleineman (red.),  
Jure Förlag AB.  ISBN 978-91-7223-706-3.  Bokkapittel.  s 97 – 115. 

 
• Iversen, Astrid.  The future of involuntary sovereign debt restructurings: Mamatas and 

Others v Greece and the protection of holdings of sovereign debt instruments under the 
ECHR. Capital Market Law Journal.  ISSN 1750-7219.  
 

• Kjørven, Marte Eidsand, Closet Index Funds and Retail Investor Protection - A Scandinavian 
Perspective, Working paper 2018. 

 
• Mähönen, Jukka, «Hajauttaminen, digitalisaatio ja osuustoiminta» Lakimies.  ISSN 0023-

7353.  (7-8), s 928- 953. 
 
• Mähönen, Jukka, «Kestävän yritystoiminnan rahoitus, esimerkkinä kiertotalous ja uudet 

liiketoimintamallit», I: Jukka Mähönen; Veikko Vahtera & Pasi Pölönen (red.),  Juhlajulkaisu 
Risto Nuolimaa 1948-2/6-2018.  Suomalainen Lakimiesyhdistys. ISBN 9789518553765.  9. 
 s. 137 – 150. 

 
• Mähönen, Jukka, «Avvikling av aksjeselskap – HR-2018-1983-A». Nytt i privatretten. 

ISSN 1501-9594.  (Nr. 4 - 2018)  
 
• Mähönen,  Jukka,  ‘Financing Sustainable Market Actors in Circular Economy’ (October 26, 

2018). University of Oslo Faculty of Law Research Paper No. 2018-28. Available at SSRN. 
 

https://europalov.no/rettsakt/verdipapirmarkedsdirektivet-mifid/id-4277
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2731085
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2731085
http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2017.10.005
http://dx.doi.org/10.1016/j.envsci.2017.10.005
http://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2018-02-03
http://dx.doi.org/10.18261/issn.1504-3053-2018-02-03
https://ssrn.com/abstract=3195666
https://ssrn.com/abstract=3195666
https://doi.org/10.1093/cmlj/kmy033
https://doi.org/10.1093/cmlj/kmy033
https://doi.org/10.1093/cmlj/kmy033
https://tilburglawreview.com/article/10.5334/tilr.141/
https://tilburglawreview.com/article/10.5334/tilr.141/
http://www.lakimies.org/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fssrn.com%2Fabstract%3D3273263&data=02%7C01%7Ciselin.ronningsbakk%40cicero.oslo.no%7Ce4fb4d19604a4b36602a08d643fab3c2%7C87ea3ab60d34424ea0c4cda82a2494bc%7C0%7C0%7C636771141382294685&sdata=tDELrqiWjxohAZSlDMfEDMlvChjOvDhwVKFpeZxhuDs%3D&reserved=0
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• Lunner, Ragnhild, 'Human Rights in Public Procurement - Protecting them Properly?', 
European Procurement & Public Private Partnership Law Review (EPPPL), volume 3, pp. 198-
206. 
 

• Maitre-Ekern, Eléonore; Dalhammar, Carl & Bugge, Hans Christian (ed.) Preventing 
environmental damage from products an analysis of the policy and regulatory framework in 
Europe  (Cambridge University Press, 2018).  ISBN 9781108422444.  384 s. Denne inkluderer 
følgende bidrag fra Selskaprettsgruppens medlemmer:  

o Bugge, Hans Christian; Dalhammar, Carl & Maitre-Ekern, Eléonore ‘Developing legislation 
to prevent environmental damage from products: Herculean but necessary task’, s. 1 – 20.  

o Maitre-Ekern, Eléonore, ‘Exploring the spaceship Earth: a circular economy for 
products’, s. 23 – 56. 

o Sjåfjell, Beate, ‘Redefining Agency Theory to Internalize Environmental Product 
Externalities. A Tentative Proposal Based on Life-Cycle Thinking’, Chapter 5. Available at 
SSRN. 

o Maitre-Ekern, Eléonore; Bugge, Hans Christian & Dalhammar, Carl ‘Present and future 
challenges for Europe's environmental product policy’, s. 337 – 349. 

• Sjåfjell, Beate (2019): ‘The Environmental Integration Principle: A Necessary Step Towards 
Policy Coherence for Sustainability’, in The EU and the Proliferation of Integration Principles 
under the Lisbon Treaty, Francesca Ippolito, Maria Eugenia Bartolino and Massimo 
Condinanzi (eds), Routledge, Chapter 6  
 

• Sjåfjell, Beate og Irene Lynch Fannon (Red.), Creating Corporate Sustainability. Gender as an 
Agent for Change (Cambridge University Press, 2018). Denne inkluderer følgende bidrag fra 
Selskaprettsgruppens medlemmer:  
o Irene Lynch Fannon and Beate Sjåfjell, Corporations, sustainability and women,  Chapter 

1 
o Ragnhild Lunner, Access to voice: meaningful participation of women in corporate 

consultations, Chapter 3 
o  Beate Sjåfjell and Irene Lynch Fannon, Corporate sustainability: gender as an agent for 

change? , Chapter 14 
 

• Sjåfjell, Beate, Dismantling the Legal Myth of Shareholder Primacy: The Corporation as a 
Sustainable Market Actor, In Nina Boeger & Charlotte Villiers (ed.),Shaping the Corporate 
landscape (Hart Publishing Ltd 2018).  ISBN 9781509914326. 
 

• Sjåfjell, Beate; Nilsen, Heidi Rapp & Richardson, Benjamin J. Investing in Sustainability or 
Feeding on Stranded Assets? The Norwegian Government Pension Fund Global. Wake forest 
law review (2018), ISSN 0043-003X.  52(4), s 949- 979. 
 

• Sjåfjell, Beate, ‘Beyond Climate Risk. Integrating Sustainability into the Corporate Board’, 
Deakin Law Review, Vol 23 (2018): Special Issue: ‘Multinational Enterprises, Corporate 
Groups and Supply Chains in a Globalised World’, pp 41-62. Available at SSRN.  
 

• Sjåfjell, Beate, Redefining the Corporation for a Sustainable New Economy, Journal of Law 
and Society, volume 45 issue 1, pp. 29-45.  
 

• van der Velden, Maja, Digitalisation and the UN Sustainable Development Goals: What role 
for design. ID&A Interaction design & architecture(s).  ISSN 1826-9745.  (37), s 160- 174. 
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ICT and climate change: What can we do? Springer.  ISBN 978-3-319-99605-9.  12. 
 S. 166 180. 

 
• Junge, Ines & van der Velden, Maja. Obsolescence in Information and Communication 

Technology: A Critical Discourse Analysis, In David G. Kreps; Charles Melvin Ess; Louise 
Leenen & Kai K. Kimppa (ed.), This changes everything – ICT and climate change: What can 
we do? Springer.  ISBN 978-3-319-99605-9.  14.  S. 188 – 201. 

 

FRA ANDRE VED DET JURIDISKE FAKULTET I OSLO 

Woxholth, Geir, Selskapsrett, , 6. utg. 

 

ET UTVALG ANDRE SELSKAPSRETTSPUBLIKASJONER 

BØKER 

• Hansen, Jesper Lau, Selskabsloven: de første 100 år, 1. utg. 

• Hansen, Jesper Lau, Introduktion til selskabsretten og kapitalmarkedsretten, 2. utg. 

• Johansson, Svante, Svensk associationsrätt i huvuddrag, 12. utg. 

• Aarbakke, Magnus, Aksjeloven, digital kommentarutgave (ajourført per 15.10.2018) (krever 
innlogging hos Juridika.no) 

• Aarbakke, Magnus, Allmennaksjeloven, digital kommentarutgave (ajourført per 15.10.2018) 
(krever innlogging hos Juridika.no) 
 

ARTIKLER 

• Knudsen, Gudmund, Den nordiske aksjeselskapsmodellen, Lov og Rett 02/2018 (krever 
innlogging hos Idunn) 
 

• Bråthen, Tore, Ytterligere forenklinger i norsk aksjeselskapslovgivning, NTS 2018-1 (krever 
innlogging hos Rettsdata) 
 

• Mörsdorf, Roland, Flytting av aksjeselskaper til og fra Norge – EU-domstolens Polbud-
avgjørelse, NTS 2018-1 (krever innlogging hos Rettsdata) 
 

• Jakobsen, Lisa Charlotte, Vinningsformålet i norsk aksjeselskapsrett, NTS 2018-2 (krever 
innlogging hos Rettsdata) 
 

• Kinander, Morten, Reform av norsk markedsmisbruksrett – En tapt mulighet? NTS 2018-3 
(krever innlogging hos Rettsdata) 
 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99605-9_12
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99605-9_14
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-99605-9_14
https://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Selskapsrett4
https://www.djoef-forlag.dk/node/3769
https://www.djoef-forlag.dk/book-info/introduktion-til-selskabsretten-og-kapitalmarkedsretten
https://shop.nj.se/products/svensk-associationsratt-i-huvuddrag
https://juridika.no/lov/1997-06-13-44/kommentar
https://juridika.no/lov/1997-06-13-45/kommentar
https://www.idunn.no/lor/2018/02/den_nordiske_aksjeselskapsmodellen
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gNTS2018z2D1z5FBRAATHEN
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gNTS2018z2D1z5FMORSDORF
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gNTS2018z2D1z5FMORSDORF
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gNTS2018z2D2z5FJAKOBSEN
https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gNTS2018z2D3z5FKINANDER
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• Skog, Rolf, EU-kommissionens Bolagsrättspaket 2018 - en kort orientering, NTS 2018-3 
(krever innlogging hos Rettsdata) 

 
 

SELSKAPSRETTSARRANGEMENTER 

FORSKERGRUPPENS ARRANGEMENT 

Vi har faglunsj de fleste torsdager i semesteret hvor vi ønsker eksterne velkommen!  Her 
serveres 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. Informasjon om faglunsjene sendes ut til 
Selskapsrettslisten. 

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

For vårsemesteret vil vi spesielt fremheve:  

• 21.-22. mars, Berkeley, USA 
Corporate Sustainability Leadership? The Nordics and California 

• 4. april, 12.00-13.00, Lødrups kjeller, UiO – Faglunsj 
Åpner norsk rett opp for selskapsrettslig grenseoverskridende omdanning av aksjeselskaper 
i EU/EØS? – Og hvordan skal det i så fall gjennomføres? 

• 4.-8. juni, Kea, Greece 
Daughters of Themis Workshop 2019 – “Finance for Sustainability” 
Workshop participants will be selected based on a highly competitive call for papers. 
Call for papers deadline: 26. mars 2019! 
 
 

NYTT OM VÅRE FORSKNINGSPROSJEKTER 

Forskergruppen har flere eksternfinansierte prosjekter, og vi omtaler disse kort her. 

SUSTAINABLE MARKET ACTORS FOR RESPONSIBLE TRADE (SMART) 

SMART-prosjektet har foretatt en omfattende analyse av hva det er som gjør at 
markedsaktørene fortsetter på et ikke-bærekraftig spor. Vi har analysert forutsetningene for 
omstilling for bedriftene og investorene, og for forbrukermakt for bærekraft, og for det 
offentliges bidrag, som offentlig anskaffer, aksjonær, tilsynsmyndighet og lovgiver. 

Vi fant noen positive nyheter: det er økende tilslutning om overordnede bærekraftsmål, 
illustrert gjennom FNs bærekraftsmål, som har gjenklang i EU-traktatene og i grunnlover slik 
som Norges egen. Det er en utvikling i normer om ansvar for grenseoverskridende næringsliv og 
finans som støtter opp om omstilling til bærekraft. Innovative initiativ fra EU, slik som EU-

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gNTS2018z2D3z5FSKOG
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/faglunsjer/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/samarbeid/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/samarbeid/
https://www.smart.uio.no/events/events/20190321-berkeley.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/faglunsjer/2019/190404.html
https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/arrangementer/faglunsjer/2019/190404.html
https://www.jus.uio.no/english/research/areas/companies/networks/daughters-of-themis-network/events/workshop-daughters-2019.html
http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/prosjekter/
https://www.smart.uio.no/publications/reports/smartcomprehensive-analysis-31august2018-final.pdf
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/fra-nisje-til-mainstream-1.1124270
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kommisjonens initiativ om bærekraftig finans, gir håp. Vi har et stadig bedre kunnskapsgrunnlag 
for å forstå utviklingen og hva som må endres.   

Mangel på koherens holder oss imidlertid tilbake fra å oppnå en bærekraftig utvikling. Mens EU 
vedtar direktiver som er ment å fremme bærekraft, slik som direktivene om offentlige 
anskaffelser, og direktivet om såkalt ikke-finansiell rapportering, bruker ikke medlemslandene 
muligheten til å gjennomføre disse på en måte som skaper endring. Landene skjeler til 
hverandre og tør ikke gjøre noe som oppfattes som strengere enn det andre land gjør, slik vi ser 
også i Norge når det gjelder for eksempel krav til selskapers rapportering. 

Selskapsretten gir rom for omstilling til bærekraft, men sier ikke eksplisitt at dette skal gjøres. 
Vakuumet i selskapsretten fylles av forventningen om maksimering av profitt til investorene. 
Næringslivets tilslutning til bærekraft tilslører det grunnleggende problem med 
forretningsmodeller basert på overforbruk. Forbrukere, som heller ikke har nok informasjon om 
hvordan varene produseres, mottar motstridende signaler om å bidra til bærekraft, og om å 
være med på forbrukskarusellen.  

Stadig flere investorer, private og offentlige, vil velge bærekraftige investeringsobjekter, men 
holdes tilbake av kortsiktige avkastningskrav, og manglende kunnskap om hva som er 
bærekraftig.  

Offentlige anskaffelser kunne vært et kraftig virkemiddel, men det mangler tilstrekkelig 
kunnskap og vilje. 

I SMART-prosjektets siste år, som vi nå går inn i, vil vi konsentrere oss om utvikle reformslag. På 
smart.uio.no er det mulig å melde seg på SMARTs eget nyhetsbrev. 

REALIZING CORPORATE SUSTAINABILITY IN A GLOBALIZED WORLD 
(REALSUSTY) 

Forskere fra Universitetet i Oslo og Universitetet i California, Berkeley, vil her sammen 
undersøke forutsetningene for næringslivets bidrag til bærekraftig utvikling.  Les mer om 
RealSusty. 

FUTURING SUSTAINABLE NORDIC BUSINESS MODELS (FUTURING 
NORDICS) 

Prosjektet vil søke å presentere forslag til bærekraftige forretningsmodeller som kan etterfølges 
i nordiske og ikke-nordiske land og regioner på tvers av globale verdikjeder. Prosjektet har 
finansiering fra Universitetet i Oslo; UiO:Norden, Det juridiske fakultet, Institutt for privatrett og 
Institutt for informatikk. Les mer om Futuring Nordics-prosjektet. 

 

NYTT OM NAVN 

Jay Cullen er tilsatt som professor II fra og med 1.1.2019. Vi ønsker ham hjertelig velkommen til 
Selskapsrettsgruppen! 

https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/fra-nisje-til-mainstream-1.1124270
https://www.smart.uio.no/blog/human-rights-in-public-procurement.html
https://www.smart.uio.no/blog/human-rights-in-public-procurement.html
https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/feilsl%C3%A5tt-forenklingsfors%C3%B8k-1.1063639
http://www.smart.uio.no/
https://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/realsusty/index.html
https://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/futuring-nordics/index.html
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Caroline Bang-Stordrange forsvarte 12.4.2018 sin avhandling «Utsteders løpende 
informasjonsplikt». Vi gratulerer! 

Andrea Dahlum leverte sin masteravhandling «Styreansvar i praksis. Den subjektive 
ansvarsvurderingen» i juni 2018. Vi gratulerer! 

Ragnhild Lunner leverte sin masteravhandling «Hensynet til menneskerettigheter i offentlige 
anskaffelser. Norske oppdragsgiveres rettslige handlingsrom til å fremme respekten for 
menneskerettigheter i anskaffelsesprosessen» i januar 2018. Vi gratulerer! 
 

LEDIGE STILLINGER 

Postdoctoral position 
Do you have or are you completing a PhD in law, history, economics, management, or other 
relevant areas, and are interested in the Nordics? Then check out this postdoctoral position 
available in our new research project Futuring Sustainable Nordic Business Models. 

Søknadsfrist: 5. april 2019. 

 

FORSKERGRUPPEN SELSKAPER, MARKEDER OG BÆREKRAFT 

Selskapsrettsgruppen ved Det juridiske fakultet består for tiden av følgende personer: 

Professor Beate Sjåfjell (leder)  
Professor Jukka Mähönen (nestleder) 
Professor Mads Andenæs  
Professor Malcolm Langford 
Professor Alla Pozdnakova 
Professor Hans Morten Haugen (VID)  
Professor Emeritus Frederik Zimmer  
Førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven 
Førsteamanuensis Gina Bråthen (BI) 
Førsteamanuensis Anna Maria C. Lundberg  
Førsteamanuensis Maja Van Der Velden  
Førsteamanuensis Jon Christian Nordrum  
Førsteamanuensis Kari Birkeland (BI)  
Førsteamanuensis Eivind Furuseth (BI)  
Postdoktor Mark Taylor 
PhD-stipendiat Hanna Ahlström 
PhD-stipendiat Linn Anker-Sørensen  
PhD-stipendiat Daniel Arnesson  
PhD-stipendiat Yuliya Chernykh  
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 

https://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/futuring-nordics/news/postdoctoral-position.html
https://www.jus.uio.no/ifp/english/research/projects/futuring-nordics/news/postdoctoral-position.html
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PhD-stipendiat Eléonore Maitre-Ekern 
PhD-stipendiat Maîmouna-Lise Pouye Rabatel-Fernel 
PhD-stipendiat Trude Myklebust  
PhD-stipendiat Luca Tosoni 
Vit.ass. Anne Katrine Sletbakk Ramstad 
Vit.ass. Nina Bjørneby Klefstad 
Seniorkonsulent Linda Gulli 
Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum 
 
Mer informasjon om gruppens aktiviteter, prosjekter, publikasjoner, gruppens medlemmer  
og den enkeltes forskningsområde finnes på forskergruppens nettsider. Se våre norske nettsider 
her:  www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/ og engelske sider her: 
www.jus.uio.no/companies . 
 
 
 

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/
http://www.jus.uio.no/companies
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