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NYTT I LOVGIVNINGEN M.M. 

NORGE 

NYE LOVER, FORSKRIFTER, LOV- OG FORSKRIFTSENDRINGER 

LOVER 

LOV-2020-06-19-92 Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap 
mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe 
konsekvenser av utbrudd av covid-19 – ikrafttredelse 19.06.2020 – 
oppheves 01.01.2021 

LOV-2020-05-26-54 Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i 
foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
covid-19 – ikrafttredelse 26.05.2020 – oppheves 01.11.2020 

LOV-2020-05-07-38 Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske 
problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) – 
ikrafttredelse 11.05.2020 – oppheves 01.01.2022 

LOV-2020-04-24-32 Lov om endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om 
tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og lov om endringer i 
pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for 
tilbakemelding) – ikrafttredelse 24.04.2020 

LOV-2020-03-27-17 Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av 
utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) – opphevet 27.05.2020 

LOV-2020-03-27-12 Lov om Statens obligasjonsfond – ikrafttredelse 27.03.2020 
 

LOVFORARBEIDER 

Innst.363 L (2019–
2020) 

Innstilling fra næringskomiteen om Midlertidig lov om utsettelse av 
fristene for å fastsette årsregnskap mv. og avholde ordinær 
generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
covid-19 – datert 10.06.2020 

Prop.129 L (2019-
2020) 

Midlertidig lov om utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskap 
mv. og avholde ordinær generalforsamling mv. for å avhjelpe 
konsekvenser av utbrudd av covid-19 – datert 06.05.2020 

Prop.115 L (2019-
2020) 

Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i 
foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av 
covid-19 – datert 12.05.2020 

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-06-19-92
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-06-19-92
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-06-19-92
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-05-26-54
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-05-26-54
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-05-26-54
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-05-07-38
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-05-07-38
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-04-24-32
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-04-24-32
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-04-24-32
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-04-24-32
https://lovdata.no/pro/#document/NLO/lov/2020-03-27-17?searchResultContext=1189&rowNumber=1&totalHits=82
https://lovdata.no/pro/#document/NLO/lov/2020-03-27-17?searchResultContext=1189&rowNumber=1&totalHits=82
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2020-03-27-12
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-363-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-363-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-363-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-363-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-129-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-129-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-129-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-115-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-115-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-115-l-201920
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Prop.92 LS (2019-
2020) 

Lov om finansavtaler (finansavtaleloven) og samtykke til 
godkjennelse av EØS-komiteens beslutninger nr. 125/2019 og 
130/2019 av 8. mai 2019 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 
2014/17/EU om kredittavtaler for forbrukere i forbindelse med fast 
eiendom til boligformål (boliglånsdirektivet) og delegert 
kommisjonsforordning (EU) nr. 1125/2014 – datert 29.04.2020 

Prop.76 L (2019-
2020) 

Endringer i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe 
konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) – datert 
17.04.2020 

Prop.75 L (2019-
2020)  

Midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske 
problemer som følge av utbrudd av covid-19 (rekonstruksjonsloven) – 
datert 14.04.2020 

Innst.217 L (2019–
2020) 

Innstilling fra finanskomiteen om Endringer i verdipapirhandelloven 
(forskriftshjemmel om tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og 
pakkereiseloven (forskriftshjemmel om forlengelse av frist for 
tilbakebetaling) – datert 31.03.2020 

Prop.68 L (2019-
2020) 

Endringer i verdipapirhandelloven (forskriftshjemmel om 
tilbudsprisen ved pliktig tilbud) og pakkereiseloven 
(forskriftshjemmel om forlengelse av frist for tilbakebetaling) – datert 
27.03.2020 

Innst.201 L (2019–
2020) 

Innstilling fra finanskomiteen om lov om statlig garantiordning for lån 
til små og mellomstore bedrifter, lov om Statens obligasjonsfond og 
lov om endringer i skattebetalingsloven (økonomiske tiltak i møte 
med virusutbruddet) – datert 21.03.2020 

Prop.58 LS (2019-
2020) 

Lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, 
lov om Statens obligasjonsfond, lov om endringer i 
skattebetalingsloven og vedtak om endring i stortingsvedtak om 
merverdiavgift for budsjettåret 2020 (økonomiske tiltak i møte med 
virusutbruddet)  – datert 20.03.2020  

Prop.56 L (2019-
2020) 

Midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av 
utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) – datert 18.03.2020 

Prop.53 LS (2019-
2020) 

Endringer i skatteloven og skattebetalingsloven mv. (økonomiske 
tiltak i møte med virusutbruddet) – datert 13.03.2020 
 

FORSKRIFTER 

FOR-2020-06-30-1437 Midlertidig forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som 
følge av covid-19-utbruddet – kunngjort 30.06.2020 

FOR-2020-06-19-1247 Forskrift om forenklet rekonstruksjonsforhandling for små foretak – 
kunngjort 19.06.2020 

FOR-2020-06-18-1222 Forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for 
inndrivelseskostnader – kunngjort 18.6.2020  

https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-92-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-92-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-92-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-92-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-92-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-92-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-76-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-76-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-75-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-75-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-217-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-217-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-217-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-217-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-68-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-68-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-68-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-201-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-201-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-201-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/INNST/forarbeid/inns-201-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-58-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-58-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-58-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-58-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-58-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-56-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-56-l-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-53-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/PROP/forarbeid/prop-53-ls-201920
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-06-30-1437?searchResultContext=4053&rowNumber=31&totalHits=3360
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-06-30-1437?searchResultContext=4053&rowNumber=31&totalHits=3360
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-06-19-1247?searchResultContext=4053&rowNumber=55&totalHits=3360
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-06-18-1222?searchResultContext=4053&rowNumber=59&totalHits=3360
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-06-18-1222?searchResultContext=4053&rowNumber=59&totalHits=3360
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FOR-2020-04-07-764 Forskrift om utsettelse av skatteinnbetalinger mv. for å avhjelpe 
konsekvensene av Covid-19-utbruddet – kunngjort 14.04.2020 

FOR-2020-03-19-351 Forskrift om unntak fra taushetsplikt ved rapportering til 
transaksjonsregister – kunngjort 19.03.2020 

FOR-2020-01-16-53 Forskrift om gjennomføring av opplysningsplikt etter § 5-3 i 
sentralbankloven – kunngjort 21.01.2020 

FOR-2020-01-15-47 Forskrift om endring i CRR/CRD IV-forskriften – kunngjort 15.01.2020 

RUNDSKRIV FRA FINANSTILSYNET 

Rundskriv 2/2020 Godtgjørelsesordninger i finansforetak og verdipapirforetak – 
publisert 19.05.2020 

Rundskriv 1/2020 Vurdering av egnethetskrav – publisert 20.02.2020 

NYE FORSLAG, HØRINGER, PROPOSISJONER OSV.  

NOU 2020:7 Verdier og ansvar – etisk rammeverk for Statens pensjonsfond utland – datert 
15.06.2020 

NYHETER OM STATEN SOM AKSJONÆR 

Statens eierberetning 2019 – publisert 09.06.2020 

Årsrapporten inneholder redegjørelse for selskapsstrategi, måloppnåelse, økonomisk utvikling 
og viktige hendelser i de 73 selskapene staten har direkte eierskap. 

NORSK UTVALG FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE – NUES 

NUES-anbefalingen og bruk av digitale møter og digital deltakelse på generalforsamlinger i 
2020 – publisert 14.04.2020 

NUES melder at digitale generalforsamlinger og digital møtedeltakelse ikke skal regnes som 
avvik fra NUES-anbefalingen i 2020. Bakgrunnen for meldingen er koronautbruddet. 

ANDRE NYHETSSAKER FRA NORGE 

DNB får endre konsernstruktur – publisert 02.07.2020 

ERSB anbefaler at finansforetakene holder tilbake overskudd under Covid-19-pandemien – 
publisert 01.07.2020 

Bærekraftige investeringer: detaljerte kriterier lagt fram – publisert 11.03.2020 

Green Deal og EUs kommende industristrategi – publisert 04.03.2020 

Jusprofessoren som skal gjøre EU bærekraftig – publisert 14.02.2020 

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-04-07-764?searchResultContext=4054&rowNumber=3&totalHits=118
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-04-07-764?searchResultContext=4054&rowNumber=3&totalHits=118
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-03-19-351?searchResultContext=4053&rowNumber=168&totalHits=3360
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-03-19-351?searchResultContext=4053&rowNumber=168&totalHits=3360
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-01-16-53?searchResultContext=4053&rowNumber=231&totalHits=3360
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-01-16-53?searchResultContext=4053&rowNumber=231&totalHits=3360
https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-01-15-47?searchResultContext=4053&rowNumber=232&totalHits=3360
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2020/godtgjorelsesordninger-i-finansforetak-og-verdipapirforetak/
https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/rundskriv/2020/vurdering-av-egnethetskrav/
https://lovdata.no/pro/#document/NOU/forarbeid/nou-2020-7
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statens-eierberetning-2019/id2705591/
https://nues.no/digitale-moter-og-digital-deltakelse-pa-generalforsamlinger-i-2020/
https://nues.no/digitale-moter-og-digital-deltakelse-pa-generalforsamlinger-i-2020/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/dnb-far-endre-konsernstruktur/id2721961/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/esrb-recommendation-on-restriction-of-distributions-during-the-covid-19-pandemic/id2721733/
https://www.stortinget.no/nn/kva-skjer-pa-stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2020/eueos-nytt---11.-mars-2020/barekraftige-investeringer--detaljerte-kriterier-lagt-fram/
https://www.stortinget.no/nn/kva-skjer-pa-stortinget/EU-EOS-informasjon/EU-EOS-nytt/2020/eueos-nytt---4.-mars-2020/green-deal-og-eus-kommende-industristrategi/
https://www.dn.no/magasinet/profil/beate-sjafjell/barekraft/klima/jusprofessoren-som-skal-gjore-eu-barekraftig/2-1-754627?_l&fbclid=IwAR27iVxBU03QafRA539pkLw6TK0OcGKJij4--UXjgIBM0E7-_gqe7tzoulw
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Sender reformforslag til Brüssel denne måneden: næringslivet skal bli bærekraftig – publisert 
04.02.2020 

EU/EØS 

RETTSAKTER  

Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats: gjennomføringsbestemmelser om 
rapportering 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1208 av 7. august 2020 om struktur, 
format, innsending og revisjon av opplysninger som medlemsstatene rapporterer i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2018/1999 og om oppheving av Kommisjonens 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 749/2014. EØS/EFTA vurderer relevans. 

Regulering av verdipapirregistre og forbedring av verdipapiroppgjørssystemet: 
endringsbestemmelser om bøter og dekningshandel ved forsinket oppgjør 
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1212 av 8. mai 2020 om endring av delegert 
forordning (EU) 2018/1229 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 
909/2014 med hensyn til tekniske reguleringsstandarder for oppgjørsdisiplin. EØS/EFTA 
vurderer relevans. 

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-
pandemien 
Europaparlaments- og rådsforordning 2020/873 av 24. juni 2020 om endring av forordning 
(EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 med hensyn til tilpasninger i forbindelse med covid-19-
pandemien. EØS/EFTA vurderer relevans. 

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om eksponeringer i form av 
obligasjoner med fortrinnsrett 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/2160 av 27. november 2019 om endring av 
forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til eksponeringer i form av særlig sikrede 
obligasjoner og særlig sikrede realkredittobligasjoner. EØS/EFTA vurderer relevans. 

FORSLAG TIL RETTSAKTER  

Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-
pandemien 
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv om endring av direktiv 2014/65/EU med hensyn 
til krav til informasjon, produktforvaltning og posisjonsgrenser til hjelp til gjenoppretting fra 
covid-19-pandemien. Europaparlamentet og Rådet diskuterer. Forslag til europaparlaments- og 
rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 24.07.2020. 

Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-
pandemien 
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 2017/1129 
med hensyn til EU-gjenopprettingsprospekter og målrettede tilpasninger for finansformidlere. 
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 
24.07.2020. 

https://www.apollon.uio.no/artikler/2020/berekraftig_neringsliv.html?fbclid=IwAR2DHzvH8ypJQ8xl6s2rI-Ve9oyVCP5TjDmRM7zbfdi1ay0fzJvkyeS7eUo
https://www.europalov.no/rettsakt/styringssystem-for-energiunionen-eus-klimainnsats-gjennomforingsbestemmelser-om-rapportering/id-28301
https://www.europalov.no/rettsakt/styringssystem-for-energiunionen-eus-klimainnsats-gjennomforingsbestemmelser-om-rapportering/id-28301
https://www.europalov.no/rettsakt/regulering-av-verdipapirregistre-forbedring-av-verdipapiroppgjorssystemet-endringsbestemmelser-om/id-28029
https://www.europalov.no/rettsakt/regulering-av-verdipapirregistre-forbedring-av-verdipapiroppgjorssystemet-endringsbestemmelser-om/id-28029
https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringsbestemmelser-i-forbindelse-med-covid-19-pandemien/id-28012
https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringsbestemmelser-i-forbindelse-med-covid-19-pandemien/id-28012
https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringsbestemmelser-om-eksponeringer-i-form-av-obligasjoner-med/id-25369
https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringsbestemmelser-om-eksponeringer-i-form-av-obligasjoner-med/id-25369
https://www.europalov.no/rettsakt/verdipapirmarkedsdirektivet-mifid-ii-endringsbestemmelser-i-forbindelse-med-covid-19-pandemien/id-28251
https://www.europalov.no/rettsakt/verdipapirmarkedsdirektivet-mifid-ii-endringsbestemmelser-i-forbindelse-med-covid-19-pandemien/id-28251
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Verdipapiriseringsforordningen: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien 
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) 2017/2402 om 
fastsettelse av et generelt rammeverk for enkel, gjennomsiktig og standardisert 
verdipapirisering til hjelp til gjenoppretting fra covid-19-pandemien. Forslag til 
europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 
24.07.2020. 

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-
pandemien 
Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 
med hensyn til tilpasninger til papiriseringsregelverket til støtte for økonomisk gjenoppretting 
fra covid-19-pandemien. Forslag til europaparlaments- og rådsforordning med pressemelding 
lagt fram av Kommisjonen 24.07.2020. 

Prospektforordningen for verdipapirer: endring og korrigering av utfyllende bestemmelser om 
format, innhold, kontroll og godkjenning 
(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) ... / … av 4. juni 2020 om endring og retting av 
delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/980 om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2017/1129 med hensyn til formatet for, innholdet i og kontrollen og 
godkjenningen av det prospektet som skal offentliggjøres når verdipapirer tilbys offentligheten 
eller opptas til handel på et regulert marked. Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til 
Europaparlamentet og Rådet for klarering 04.06.2020. 

KOMMISJONSMEDDELELSER OM RETTSAKTER 

Bærekraftig finansiering: utfyllende bestemmelser om rapportering 
(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om utfylling av europaparlaments- og 
rådsforordning (EU) 2020/852 med hensyn til opplysninger knyttet til 
miljøklassifiseringssystemet fra foretak som rapporterer ikke-finansiell informasjon. Veikart 
for planlagt forordning lagt ut på høring av Kommisjonen 28.07.2020. 

Europeisk kapitalmarkedsunion 
Grønnbok fra Kommisjonen: Etablering av en kapitalmarkedsunion. Høring om veikart for 
planlagt handlingsplan igangsatt av Kommisjonen 07.07.2020. 

EØS-KOMITÉVEDTAK 

Selskapsrett: endringsbestemmelser om fremme av langsiktig aksjonærengasjement 
Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/828 av 17. mai 2017 om endring av direktiv 
2007/36/EF om fremme av langsiktig aksjonærengasjement. EØS/EFTA-landenes utkast til 
EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 08.07.2020. 

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringsbestemmelser 
Europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/50/EU av 22. oktober 2013 om endring av direktiv 
2004/109/EF av 22. oktober 2013 om harmonisering av krav til åpenhet med hensyn til 
opplysninger om utstedere av verdipapirer som er opptatt til notering på et regulert marked, av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/71 om det prospekt som skal offentliggjøres når 
verdipapirer legges ut til offentlig tegning eller opptas til omsetning og av kommisjonsdirektiv 
2007/14/EF om gjennomføringsbestemmelser til visse bestemmelser i direktiv 2004/109/EF. 
EØS-komitebeslutning 12.06.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. 

https://www.europalov.no/rettsakt/verdipapiriseringsforordningen-endringsbestemmelser-i-forbindelse-med-covid-19-pandemien/id-28252
https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringsbestemmelser-i-forbindelse-med-covid-19-pandemien/id-28253
https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringsbestemmelser-i-forbindelse-med-covid-19-pandemien/id-28253
https://www.europalov.no/rettsakt/prospektforordningen-for-verdipapirer-endring-korrigering-av-utfyllende-bestemmelser-om-format/id-28071
https://www.europalov.no/rettsakt/prospektforordningen-for-verdipapirer-endring-korrigering-av-utfyllende-bestemmelser-om-format/id-28071
https://www.europalov.no/rettsakt/baerekraftig-finansiering-utfyllende-bestemmelser-om-rapportering/id-28240
https://www.europalov.no/politikkdokument/europeisk-kapitalmarkedsunion/id-8230
https://www.europalov.no/rettsakt/selskapsrett-endringsbestemmelser-om-aksjonaerengasjement-eierstyring-og-selskapsledelse/id-7491
https://www.europalov.no/rettsakt/rapporteringsdirektivet-for-omsettelige-verdipapirer-endringsbestemmelser/id-5060
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Gjenoppretting og avvikling av banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1624 av 23. oktober 2018 om fastsettelse 
av tekniske gjennomføringsstandarder for framgangsmåter, standardskjemaer og -maler for 
framlegging av opplysninger i forbindelse med omstruktureringsplaner for kredittinstitusjoner 
og verdipapirforetak i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/59/EU, og om 
oppheving av Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1066. EØS-
komitebeslutning 12.06.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. 

Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om elektronisk 
rapporteringsformat 
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/815 av 17. desember 2018 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EF med hensyn til tekniske 
reguleringsstandarder for spesifisering av et enhetlig elektronisk rapporteringsformat. EØS-
komitebeslutning 12.06.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. 

Rapporteringsdirektivet for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om store beholdninger 
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2015/761 av 17. desember 2014 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2004/109/EU med hensyn til visse reguleringstekniske 
standarder om flaggepliktige beholdninger. EØS-komitebeslutning 12.06.2020 om innlemmelse 
i EØS-avtalen. 

Supplerende tilsyn med finansielle konglomerater 
(Utkast) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/89/EU av 16. november 2011 som endrer 
direktiv 98/78/EF, 2002/87/EF og 2006/48/EF angående supplerende tilsyn med finansielle 
enheter i et finansielt konglomerat (FICOD I). EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-
komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.04.2020. 

Europeiske langsiktige investeringsfond: utfyllende bestemmelser 
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/480 av 4. desember 2017 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 med hensyn til reguleringstekniske 
standarder for finansielle derivater som utelukkende har til formål å avdekke risiko, 
tilstrekkelig lang levetid for de europeiske langsiktige investeringsfond, kriterier for vurdering 
av markedet for potensielle kjøpere og for verdifastsettelse av de aktiva som skal avhendes, og 
de forskjellige typer av fasiliteter og deres karakteristikker som er tilgjengelige for 
detaljinvestorer. EØS-komitebeslutning 07.02.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. 

Pengemarkedsfondsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsmal 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/708 av 17. april 2018 om tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til malen som skal benyttes av forvaltere av 
pengemarkedsfond ved rapportering til de kompetente myndigheter, fastsatt i artikkel 37 i 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131. EØS-komitebeslutning 07.02.2020 om 
innlemmelse i EØS-avtalen. 

Pengemarkedsfondsforordningen 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 av 14. juni 2017 om 
pengemarkedsfond. EØS-komitebeslutning 07.02.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. 

Europeiske langsiktige investeringsfond 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/760 av 29. april 2015 om europeiske 
langsiktige investeringsfond (ELTIF). EØS-komitebeslutning 07.02.2020 om innlemmelse i EØS-
avtalen. 

https://www.europalov.no/rettsakt/gjenoppretting-avvikling-av-banker-verdipapirforetak-gjennomforingsbestemmelser/id-25542
https://www.europalov.no/rettsakt/rapporteringsdirektivet-for-omsettelige-verdipapirer-utfyllende-bestemmelser-om-elektronisk/id-26737
https://www.europalov.no/rettsakt/rapporteringsdirektivet-for-omsettelige-verdipapirer-utfyllende-bestemmelser-om-elektronisk/id-26737
https://www.europalov.no/rettsakt/rapporteringsdirektivet-for-verdipapirer-utfyllende-bestemmelser-om-store-beholdninger/id-8092
https://www.europalov.no/rettsakt/supplerende-tilsyn-med-finansielle-konglomerater/id-3978
https://www.europalov.no/rettsakt/europeiske-langsiktige-investeringsfond-utfyllende-bestemmelser/id-24859
https://www.europalov.no/rettsakt/pengemarkedsfondsforordningen-gjennomforingsbestemmelser-om-rapporteringsmal/id-10604
https://www.europalov.no/rettsakt/pengemarkedsfondsforordningen/id-6585
https://www.europalov.no/rettsakt/europeiske-langsiktige-investeringsfond/id-6495
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Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om tapsdekning for misligholdte 
engasjementer 
Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2019/630 av 17. april 2019 om endring av 
forordning (EU) nr. 575/2013 med hensyn til minimums tapsdekning for misligholdte 
engasjementer. EØS-komitebeslutning 07.02.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen. 

Pengemarkedsfondsforordningen: endrings- og utfyllende bestemmelser 
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2018/990 av 10. april 2018 om endring og utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/1131 med hensyn til enkle, gjennomsiktige og 
standardiserte verdipapiriseringer (STS-verdipapiriseringer) og sertifikater med sikkerhet i 
eiendeler (ABCP), krav til eiendeler mottatt som del av omvendte gjenkjøpsavtaler og 
kredittkvalitetsvurderingsmetoder. EØS-komitebeslutning 07.02.2020 om innlemmelse i EØS-
avtalen. 

Aksjonærrettighetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1212 av 3. september 2018 om 
fastsettelse av minimumskrav vedrørende gjennomføringen av bestemmelsene i 
europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/36/EF med hensyn til identifikasjon av aksjeeiere, 
videreformidling av opplysninger og tilretteleggelse for utøvelse av aksjeeierrettigheter. 
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 
22.01.2020. 

EØS-NOTATER 

Kapitalkravsforordningen (CRR): endringer til gjennomføringsbestemmelser om 
tilsynsrapportering for foretak 
Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/429 av 14. februar 2020 om endring av 
gjennomføringsforordning (EU) nr. 680/2014 om fastsettelse av tekniske 
gjennomføringsstandarder med hensyn til tilsynsrapportering for foretak i henhold til 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 575/2013. EØS-notat offentliggjort 05.06.2020. 

Verdipapiriseringsforordningen: utfyllende bestemmelser om homogeniteten av underliggende 
eksponeringer 
Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/1851 av 28. mai 2019 om utfylling av 
europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2402 med hensyn til reguleringstekniske 
standarder for homogeniteten av de underliggende verdipapiriseringseksponeringer. EØS-notat 
offentliggjort 05.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringsbestemmelser-om-tapsdekning-for-misligholdte-engasjementer/id-25392
https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringsbestemmelser-om-tapsdekning-for-misligholdte-engasjementer/id-25392
https://www.europalov.no/rettsakt/pengemarkedsfondsforordningen-endrings-utfyllende-bestemmelser/id-25504
https://www.europalov.no/rettsakt/aksjonaerrettighetsdirektivet-gjennomforingsbestemmelser/id-26046
https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringer-til-gjennomforingsbestemmelser-om-tilsynsrapportering-for/id-10008
https://www.europalov.no/rettsakt/kapitalkravsforordningen-crr-endringer-til-gjennomforingsbestemmelser-om-tilsynsrapportering-for/id-10008
https://www.europalov.no/rettsakt/verdipapiriseringsforordningen-utfyllende-bestemmelser-om-homogeniteten-av-underliggende/id-27366
https://www.europalov.no/rettsakt/verdipapiriseringsforordningen-utfyllende-bestemmelser-om-homogeniteten-av-underliggende/id-27366
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NY RETTSPRAKSIS, FORVALTNINGSPRAKSIS M.M. 

NORGE 

RETTSPRAKSIS 

HØYESTERETT 

HR-2020-1130-A – publisert 28.05.2020 
Ved ligningen av et oljeselskap som var en del av et internasjonalt konsern, ble det lagt til grunn 
at selskapets kostnader til forskning og utvikling i Norge ikke skulle ha vært fradragsført i sin 
helhet, men fordelt innenfor konsernet. Inntektstillegget ble fastsatt ved skjønn etter 
skatteloven § 13-1. Deler av kostnadene var viderebelastet selskapets lisenspartnere i 
utvinningsprosjekter på norsk sokkel. Høyesterett kom til at delene av kostnadene som var 
viderebelastet, ikke skulle medregnes i inntektstillegget. Det ble vist til at fordelingen innen 
konsernet var en kostnadsbidragsordning, og at en korrekt anvendelse av armlengdeprinsippet 
som har kommet til uttrykk i skatteloven § 13-1 tredje ledd og OECD-prinsippene som det er 
vist til i fjerde ledd, førte til at det skulle bygges på det som rent faktisk hadde vært 
kostnadsbelastningen for det norske selskapet. Kjennelsen fra Klagenemnda for 
petroleumsskatt, som hadde bygget på et annet rettslig utgangspunkt, ble opphevet.  

HR-2020-611-A – publisert 20.03.2020 
Et oljeselskap fikk i 2008 tildelt en deltakerandel i en utvinningstillatelse på norsk 
kontinentalsokkel mot at selskapets morselskap avga en såkalt morselskapsgaranti overfor 
staten. Selskapet kjøpte seismikk og andre tjenester fra et annet selskap, og mottok fra staten 
skatteverdien av disse kostnadene - såkalt leterefusjon - for et betydelig beløp. Da det ble 
klarlagt at hovedformålet med kjøpet var å få utbetalt leterefusjonen, ikke å lete etter 
petroleum, krevde staten tilbakebetaling av det utbetalte leterefusjonsbeløpet. Betalingskrav 
ble også fremsatt overfor morselskapet under morselskapsgarantien. Høyesteretts flertall på 
fire dommere kom i motsetning til lagmannsretten til at tilbakebetalingskravet ikke var 
omfattet av garantien. Det ble lagt til grunn at denne var begrenset til å dekke forpliktelser som 
innehaveren av tillatelsen hadde pådratt seg i egenskap av rettighetshaver, og at forpliktelser 
som selskapet hadde påtatt seg utenfor utvinningstillatelsen, falt utenfor garantien. 
Morselskapet ble frifunnet for statens krav. Dissens 4-1. 

HR-2020-475-A – publisert 27.02.2020 
I gruppesøksmål reist av Forbrukerrådet som grupperepresentant for 180 000 andelseiere i tre 
aksjefond forvaltet av DNB Asset Management AS, kom Høyesterett i likhet med lagmannsretten 
til at andelseierne var berettiget til prisavslag i forvaltningshonoraret. Etter en konkret tolkning 
av fondsvedtektene og øvrig investorinformasjon ble det lagt til grunn at forvaltningen av 
fondene ikke hadde vært i samsvar med den inngåtte avtalen med andelseierne. Fondene var 
ikke forvaltet slik at andelseierne hadde fått den finansielle risikoeksponeringen – og dermed 
muligheten for meravkastning ut over fondenes referanseindeks – som de hadde betalt for. 
Vilkårene for prisavslag var oppfylt, selv om det ikke var mulig å påvise en markedspris for den 
mangelfulle ytelsen. Prisavslaget ble skjønnsmessig satt til 0,8 prosent av det enkelte 
gruppemedlems fondsandel. 

https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2020-1130-a?searchResultContext=3916&rowNumber=42&totalHits=18283
https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2020-611-a?searchResultContext=3916&rowNumber=86&totalHits=18283
https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2020-475-a?searchResultContext=3916&rowNumber=95&totalHits=18283
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HR-2020-386-U – publisert 14.02.2020  
Lagmannsretten hadde ilagt styreleder og daglig leder i et aksjeselskap erstatningsansvar som 
solidarisk ansvarlig med selskapet, jf. aksjeloven § 17-1 første ledd. Ankeutvalget viste til at 
lagmannsretten i sin dom ikke hadde drøftet styrelederens anførsler om at det ikke forelå 
nødvendig årsakssammenheng og at saksøkeren ikke var påført noe økonomisk tap. 
Grunnleggende vilkår for å tilkjenne erstatning var da ikke behandlet på en tilfredsstillende 
måte. Lagmannsrettens dom med hovedforhandling ble opphevet, jf. tvl. § 30-3 andre ledd 
bokstav c jf. § 29-21 andre ledd bokstav c. 

LAGMANNSRETTENE 

LB-2020-86585 – publisert 19.08.2020 
Hovedkrav ikke sannsynliggjort. Spørsmålet gjaldt om vedtektene til et aksjeselskap fastsatte at 
styremedlemmer måtte velges ved enstemmighet. Det ble lagt til grunn at vedtektene måtte 
tolkes objektivt og at subjektive momenter bare kom i betraktning der vedtektene var uklare. 
For å fravike regelen om valg i aksjeloven § 5-17 andre ledd måtte det videre kreves klare 
holdepunkter. Slike holdepunkter forelå ikke i denne saken. Anken ble forkastet. 

LG-2020-2426 – publisert 17.08.2020 
Det var tvist mellom aksjonærene i et aksjeselskap om vedtektsendring. For at flertallet skulle 
gjennomføre vedtektsendringene de ønsket, måtte selskapet være et boligaksjeselskap som 
reguleres av borettslagsloven kapittel 5, jf. borettslagsloven § 1-4 andre ledd. Tingretten kom til 
at selskapet hadde samme formål som et borettslag og dermed var et boligaksjeselskap. 
Lagmannsretten forkastet anken. 

LB-2019-121248 – publisert 13.08.2020 
Saken gjaldt spørsmål om et selskap, som følge av en utilsiktet feil i selvangivelsen, ikke skulle 
vært pålagt å betale tilleggsskatt. Lagmannsretten kom til at skatteklagenemnda ikke hadde 
tolket vilkåret «kan føre til skattemessige fordeler» i skatteforvaltningsloven § 14-3 feil. 
Lagmannsretten fant at det ikke forelå en «åpenbar regne- eller skrivefeil», jf. unntaket i § 14-4, 
og drøftet i denne forbindelse rekkevidden av Rt-2006-602 (Gezina) og Rt-2006-593 
(Eksportfinans). Opplysningssvikten skyldtes ikke en unnskyldelig feil, og lagmannsretten fant 
at vedtaket ikke var i strid med EMK artikkel 6 eller EMK P1-1. 

LB-2019-105669 – publisert 06.07.2020 
Saken gjelder krav om tilbakeføring av pengebeløp som var overført fra aksjeselskap til 
aksjonær. Lagmannsretten kom enstemmig til at selskapet ved passivitet hadde opptrådt på en 
slik måte at det ga aksjonæren rimelig grunn til å tro at det var avtalt levering av og fakturering 
for konseptutviklingstjenester. Formkravene i aksjeloven § 3-8, slik den lød før 1. januar 2020, 
var ikke fulgt, men avtalen var inngått som ledd i selskapets vanlige virksomhet på vanlige 
forretningsmessige vilkår, jf. unntaket i aksjeloven § 3-8 første ledd nr. 4. Det forelå heller ikke 
utdeling fra selskapet i strid med aksjeloven § 3-6 jf. § 3-7. 

LB-2019-88007 – publisert 30.06.2020 
Saken gjelder erstatningskrav og spørsmål om det ligger innenfor tapsbegrensningsplikten å 
tilrettelegge for at skadevolder kan få fradrag for inngående merverdiavgift når skadelidte, uten 
slik fradragsrett, har utbedret tingsskaden. Lagmannsretten kom til at en ordning med stiling av 
faktura til skadevolder når skadelidte er kjøper av utbedringstjenesten, som dokumentasjon for 
fradrag for inngående merverdiavgift, er i strid med bokføringsloven med forskrift og 
realitetskravet i merverdiavgiftsloven § 8-1. En slik ordning er heller ikke forankret i 
forvaltningspraksis, slik forsikringsselskapet anførte. Lagmannsretten kom enstemmig til at 
Statens vegvesen ikke hadde opptrådt i strid med tapsbegrensningsplikten og tok anken over 

https://lovdata.no/pro/#document/HRSIV/avgjorelse/hr-2020-386-u?searchResultContext=3916&rowNumber=100&totalHits=18283
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2020-86585?searchResultContext=48706507&rowNumber=18&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LGSIV/avgjorelse/lg-2020-2426?searchResultContext=4282&rowNumber=1&totalHits=562
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-121248?searchResultContext=5140&rowNumber=17&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-105669?searchResultContext=5140&rowNumber=36&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-88007?searchResultContext=5140&rowNumber=59&totalHits=483
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tingrettens dom til følge. Saken var forberedt som en pilotsak fra begge parters side. 

LG-2019-169308 – publisert 29.06.2020 
Ein långivar kravde skadebot på ca. 3 millionar kroner av tidlegare dagleg leiar/styreleiar i eit 
aksjeselskap og sonen hennar som i praksis hadde drive selskapet. Kravet var tilsvarande 
storleiken på lånet som var ytt frå långivar. Kravet retta seg mot dagleg leiar/styreleiar og 
sonen i felleskap, og var forankra i aksjelova § 17-1 og ulovfeste reglar om skuldansvar. 
Långivaren meinte at dagleg/leiar/styreleiar var ansvarleg som følgje av ho hadde handla 
aktlaust ved å ikkje følgje opp sine plikter etter aksjelova og mangel på tilsyn og kontroll med 
sonen sin måte å drives selskapet på. Vidare meinte långivaren at sonen var ansvarleg i si rolle 
som den som i praksis dreiv selskapet, ved å bruke lånebeløpet til anne føremål enn det som var 
avtalt og ved å gje usanne opplysningar til långivar om visse forhold. Lagmannsretten kom til at 
begge to hadde handla aktlaust, og at aktløysa som var utvist frå kvar av dei var samvirkande 
årsakar til långivaren sitt tap. 

LG-2020-54722 – publisert 12.06.2020 
Saken gjaldt nektelse av anke i sak om pengekrav, jf. tvisteloven § 29-13 andre ledd, og anke 
over arrestkjennelse avsagt ved samtidig pådømmelse av hovedkravet. Lagmannsretten fant 
det klart at anken over tingrettens dom ikke kunne føre frem. Selv om sakens faktum var 
omtvistet, hadde lagmannsretten tilstrekkelig grunnlag for å foreta en selvstendig, rettssikker 
bevisbedømmelse. Anførsel om at tolkningen av aksjeloven § 8-7, jf. § 8-11 manglet rettslig 
avklaring, førte ikke frem. Anken over tingrettens kjennelse om arrest ble forkastet, idet 
lagmannsretten under noe tvil kom til at det forelå sikringsgrunn. 

LG-2020-26762 – publisert 05.06.2020 
Lagmannsretten kom til at det ikke foreligger begrenset partsevne for et slettet aksjeselskap i et 
erstatningssøksmål. 

LG-2020-27192 – publisert 19.05.2020 
Tingretten hadde tatt til følge begjæring om midlertidig forføyning fra et konkursbo i aksjer, da 
det ble sannsynliggjort at aksjene reelt sett tilhørte konkursdebitor, og ikke datteren som var 
oppført som formell eier. Tingretten hadde ikke tatt til følge begjæring om midlertidig 
forføyning i eiendommer hvor datteren til konkursdebitor hadde formell hjemmel. 
Lagmannsretten tok konkursboets anke til følge. Det var sannsynliggjort at eiendommene i 
hovedsak reelt sett tilhørte konkursdebitor, jf. dekningsloven § 2-2. Eiendommene var 
finansiert med oppsparte midler og egenkapital som i realiteten tilhørte konkursdebitor. 
Lagmannsretten forkastet datterens anke over kjennelsen om midlertidig forføyning i aksjene. 

LF-2019-33625 – publisert 06.05.2020 
Saken gjaldt tvist om eiendomsretten til et patent brukt ved foredling av krill ombord i 
fangstskipet. Patentet inngikk i driftstilbehørspatentet for et selskap, som solgte patentet til et 
annet selskap i samme konsern. Salget ble gjennomført, deretter vedtok det selgende selskapet, 
som hadde bruksrett, ved vedtak i styremøte å kjøpe patentet tilbake i henhold til 
opsjonsavtale. Retten mente det ikke var utøvet noen opsjon, og tilbakekjøpet ble ikke 
gjennomført. Da opsjonsutøver gikk konkurs, var patentet ikke omfattet av konkursboets 
beslagsrett og konkursboet kunne ikke selge patentet ved frivillig realisasjon. Eventuell 
panterett gikk da tapt. 

LA-2020-27845 – publisert 28.04.2020 
Saken gjaldt anke over tingrettens beslutning om å tillate at et eierseksjonssameie trer inn som 
saksøkt i et verserende søksmål. Sameiets begjæring om inntreden som part var å anse som et 
rettergangsskritt som reiste et spørsmål om avvisning. Følgelig skulle tingretten avgjort 

https://lovdata.no/pro/#document/LGSIV/avgjorelse/lg-2019-169308?searchResultContext=5140&rowNumber=63&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LGSIV/avgjorelse/lg-2020-54722?searchResultContext=5140&rowNumber=97&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LGSIV/avgjorelse/lg-2020-26762?searchResultContext=5140&rowNumber=114&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LGSIV/avgjorelse/lg-2020-27192?searchResultContext=5140&rowNumber=147&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LFSIV/avgjorelse/lf-2019-33625?searchResultContext=5140&rowNumber=172&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LASIV/avgjorelse/la-2020-27845?searchResultContext=5140&rowNumber=185&totalHits=483
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spørsmålet om inntreden ved kjennelse, jf. tvl. § 19-1 annet ledd bokstav a. Lagmannsretten 
viste til at utgangspunktet er at den prosessuelle handleevnen for et upersonlig rettssubjekt 
tilligger styret. Retten og motparten skal imidlertid forholde seg til den personen som har rollen 
som stedfortreder. For eierseksjonssameier tilligger den prosessuelle handleevnen styret. 
Dersom styret ikke har oppnevnt et annet styremedlem som stedfortreder for sameiet, utøves 
den prosessuelle handleevnen av styrets leder, jf. eierseksjonsloven § 60 andre ledd. 
Lagmannsretten bemerket videre at dersom et søksmål for en juridisk person er anlagt av en 
gyldig oppnevnt stedfortreder, kan domstolene ved avgjørelsen av om saken skal fremmes ikke 
prøve om det foreligger gyldig vedtak om å gå til søksmål. Retten og motparten må forholde seg 
til de prosesshandlinger som den gyldig oppnevnte stedfortrederen foretar. I den aktuelle 
saken var det begjært inntreden i et søksmål, dvs. foretatt en aktiv prosesshandling, uten at det 
fremgikk hvem som var stedfortreder for sameiet. Tingrettens beslutning ble opphevet som 
følge av uriktig lovanvendelse. Opphevelsesgrunnen tilsa ikke at det kunne legges til grunn at 
eierseksjonssameiets begjæring om inntreden som part skulle avvises. Sakskostnader for 
lagmannsretten ikke tilkjent, jf. bl.a. tvl. § 20-2 tredje ledd bokstav a. 

LB-2018-152750 – publisert 20.04.2020 
To ledere hos en bilforhandler hadde gitt fra seg biler til to større kunder på kreditt, hvilket 
resulterte i et netto tap hos bilforhandleren på over 37 millioner kroner, ettersom kundene gikk 
konkurs. Revisor hadde i den aktuelle perioden, som strakk seg over flere år, ikke deltatt på 
selskapets varetelling. Lagmannsretten fant at revisor handlemåte var forsettlig og uaktsom 
mht. selskapets tap. Lagmannsretten fant at kredittgivningen ville vært avdekket og hadde 
opphørt dersom revisor hadde foretatt korrekte revisjonshandlinger. Det var dermed (delvis) 
årsakssammenheng mellom revisors forsømmelser og selskapets tap. Erstatningen ble satt ned 
grunnet skadelidtes medvirkning, jf. skadeserstatningsloven § 5-1. Styret var, fra et stykke ut i 
perioden, selv å klandre for ikke å ha fulgt opp lederne og de aktuelle kundeforholdene 
tilstrekkelig. Dessuten kunne selskapet identifiseres med de to lederne, hvilket medførte en 
ytterligere reduksjon i revisors erstatningsansvar. Revisor ble dømt til å betale erstatning med 
12 millioner kroner. 

LB-2018-162448 – publisert 30.03.2020 
Saken gjaldt tvist knyttet til aksjekjøpsavtaler for ansatte i et aksjeselskap og én aksjonæravtale. 
Da de ansatte sluttet i selskapet, hadde hovedaksjonæren (morselskapet) en tilbakekjøpsplikt 
av aksjene til markedsverdi begrenset oppad til kostpris. Lagmannsretten m/fagkyndige 
meddommere kom enstemmig til at tilbakejøpstilbudet langt under kostpris ikke baserte seg på 
en riktig verdi av aksjene selv om man hensyntok det slingringsrom som må godtas ved 
verdsettelse aksjer. Det var ikke grunnlag for minoritetsavslag. Hovedaksjonæren overholdt 
ikke aksjonæravtalen og opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt ved fremsettelsen av 
tilbakekjøpstilbudet. Hovedaksjonærens anke ble forkastet. 

LB-2018-156796 – publisert 27.03.2020 
Etter forsinkelser ved oppstart av produksjonen på Snøhvit inngikk et selskap avtaler om 
erstatningsutbetalinger for manglende og uregelmessig levering av LNG-gass til et selskap i 
samme konsern. Lagmannsretten fant at gassalgsavtalen mellom de to selskapene måtte tolkes 
slik at den ikke ga rett til erstatning i den oppståtte situasjonen. Lagmannsretten fant videre at 
erstatningsutbetalingene ikke ville vært avtalt mellom uavhengige parter. Det var derfor 
adgang til å fastsette inntekten ved skjønn etter skatteloven § 13-1 tredje ledd. Det forelå heller 
ikke andre ugyldighetsgrunner. Uttalelser om adgangen til å påberope nye påstandsgrunnlag 
for domstolen. 

 

https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2018-152750?searchResultContext=5140&rowNumber=202&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2018-162448?searchResultContext=5140&rowNumber=250&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2018-156796?searchResultContext=5140&rowNumber=257&totalHits=483
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LB-2018-102028 – publisert 24.03.2020 
Saken gjaldt økonomisk oppgjør etter at to brødre hadde avsluttet felles 
investeringsvirksomhet i Asia og Norge. Lagmannsretten fordelte verdier etter oppløsning av 
sameie i Asia, jf. sameieloven § 15, og fastsette utløsningssum etter uttreden fra et ansvarlig 
selskap i Norge, jf. selskapsloven § 2-32 og § 2-33. 

LG-2019-86146 – publisert 24.03.2020 
Tidligere styremedlem og byggeleder i et byggefirma som gikk konkurs ble frifunnet for 
erstatningskrav etter aksjeloven § 17-1. Kravet rettet seg mot at han som styremedlem i den 
egenskap hadde unnlatt å besørge at det ble stilt garanti ved oppføring av bolig/tilbygg til bolig. 
Det var fremsatt krav tilsvarende det som en ilagt dagmulkt ville utgjøre. 

LA-2020-27961 – publisert 13.03.2020 
Lagmannsretten kom i en sak som gjaldt anke over tingrettens avgjørelse om bevisavskjæring 
og bevistilgang til at taushetsplikten etter finansforetaksloven § 16-2 ikke gjør noen 
innskrenkning av den allmenne bevisplikten etter tvisteloven § 21-5. Bevisforbudet for 
opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt, gjelder etter § 22-3 bare taushetsplikt i 
offentlig tjeneste. Det ble blant annet vist til Rt-2005-705 om taushetsplikt etter 
forretningsbankloven. Løsningen måtte bli den samme etter finansforetaksloven. 

LA-2019-62685 – publisert 12.03.2020 
Saken gjelder regress i garanti/kausjonsforhold og erstatning etter opphør av aksjeselskap. 
Ankende part anfører at medkontrahenten har opptrådt i strid med prinsipper om 
lojalitetsplikt og vinningsformål. Anførslene førte ikke frem. Lagmannsretten forkastet anken. 

LB-2019-2429-2 – publisert 02.03.2020 
Økokrim hadde tiltalt en fondsforvalter og en obligasjonsmegler for markedsmanipulasjon 
(verdipapirhandelloven § 3-8) og misbruk av innsideinformasjon (verdipapirhandelloven § 3-3 
jf. § 3-2) ved handel med foretaksobligasjoner. Lagmannsretten innhentet rådgivende uttalelse 
fra EFTA-domstolen, jf. dstl. § 51a, om forståelsen av EUs markedsmisbruksdirektiv (direktiv 
2003/6 EF) artikkel 1 nr.2. Begge de tiltalte ble frifunnet. Uttalelser om markedsmanipulasjon 
etter vphl. § 3-8 annet ledd nr. 1 (begge alternativer og annet ledd nr. 3) samt om 
innsideinformasjon etter vphl. § 3-2 i obligasjonsmarkedet. Om en transaksjon utgjør 
markedsmanipulasjon må avgjøres ut fra virkningen på markedet. Definisjonen av 
markedsmanipulasjon inneholde ikke noe subjektivt element. Både ved bedømmelsen av hva 
som er markedsmanipulasjon og hva som er innsidehandel la retten stor vekt på hvorledes 
obligasjonsmarkedet er innrettet og fungerer. 

LB-2018-172262 – publisert 02.03.2020 
Et norsk datterselskap gikk konkurs som følge av at det utenlandske morselskapet gikk 
konkurs. I medhold av aksjeloven § 17-1 første ledd fremmet det norske konkursboet krav mot 
et styremedlem, som også hadde en ledende stilling i det utenlandske morselselskapet. 
Grunnlaget for kravet var blant annet en overførsel fra det norske selskapet til morselskapet før 
konkursen. Lagmannsretten kom, i likhet med tingretten, til at det ikke forelå ansvarsgrunnlag. 

LB-2019-5434 – publisert 27.01.2020 
A eide alle aksjene i [Selskap 1] AS og var også styreleder og daglig leder i selskapet. Etter at B, 
som var ansatt i selskapet var blitt oppsagt, gikk B til søksmål mot [Selskap 1] AS. Tingretten 
tilkjente B erstatning og sakskostnader. [Selskap 1] AS anket dommen til lagmannsretten men 
trakk senere anken. Som følge av dette avsa lagmannsretten kjennelse hvor ankesaken ble 
hevet, og [Selskap 1] AS ble dømt til å betale Bs sakskostnader for lagmannsretten. Kort tid 
etter at lagmannsretten hadde avsagt sin hevingskjennelse, begjærte B utlegg for sitt krav i 

https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2018-102028?searchResultContext=48706507&rowNumber=265&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LGSIV/avgjorelse/lg-2019-86146?searchResultContext=48706507&rowNumber=268&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LASIV/avgjorelse/la-2020-27961?searchResultContext=48706507&rowNumber=291&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LASIV/avgjorelse/la-2019-62685?searchResultContext=48706507&rowNumber=292&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LBSTR/avgjorelse/lb-2019-2429-2?searchResultContext=1284&rowNumber=5&totalHits=6
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2018-172262?searchResultContext=48706507&rowNumber=338&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2019-5434?searchResultContext=48706507&rowNumber=14&totalHits=483


 

14 

 

henhold til dommen fra tingretten og lagmannsrettens kjennelse. Utleggsforretning ble avholdt, 
men saken ble avsluttet med intet til utlegg. [Selskap 1] AS ble senere besluttet å oppløst og 
avviklet, men beslutningen om oppløsning ble omgjort. Senere ble selskapet tatt under 
konkursbehandling. B gikk deretter til søksmål mot A, som dagen før [Selskap 1] AS anket 
dommen til lagmannsretten, hadde opprettet et nytt selskap. Det nye selskapet, [Selskap 2] AS, 
videreførte den virksomheten som hadde vært drevet [Selskap 1] AS. I søksmålet fremmet B 
krav om at A skulle erstatte det tapet B hadde lidt ved ikke å få dekket sine krav mot [Selskap 1] 
AS. Lagmannsretten fant at A som styreleder hadde opptrådt illojalt om at hun som følge av 
dette var erstatningsansvarlig for Bs tap i medhold av aksjeloven § 17-1. Lagmannsretten fant 
at beslutningen om å avvikle virksomheten i [Selskap 1] AS var i begrunnet i et ønske om å 
unngå å at B skulle få dekket sine krav mot selskapet. Det å la et slikt motiv være bestemmende, 
må i seg selv anses som illojalt overfor kreditorene. Videre fant lagmannsretten at A hadde 
opptrådte i strid med kreditorenes interesser da hun unnlot å formalisere av avviklingen av 
[Selskap 1] AS. Lagmannsretten mente også at A opptrådte illojalt da virksomheten i [Selskap 1] 
AS ble overført til [Selskap 2] AS. 

LE-2019-55741 – publisert 27.01.2020 
En minoritetsaksjonær var krevd tvangsutløst på grunn av et alvorlig og varig 
motsetningsforhold mellom aksjonærene. Det var uomtvistet at vilkåret for utløsning var 
oppfylt og at tvisten gjaldt fastsettelsen av løsningssummen. Lagmannsretten fant at 
fastsettelsen av aksjenes virkelige verdi på utløsningstidspunktet skulle baseres på aksjenes 
forholdsmessige andel av selskapets underliggende verdier, uten fradrag for minoritet og 
illikviditet, jf. HR-2016-1439-A (Bergshav-Holding). 

LB-2018-101283 – publisert 06.01.2020 
Erstatningsansvar for styret og daglig leder. Et aksjeselskaps regnskap var i mange år uriktig. 
En aktivapost på 3,3 millioner var oppgitt som «bankinnskudd, kontanter o.l.», mens det i 
realiteten var tale om et krav mot selskapets morselskap som ikke hadde midler til å innfri 
kravet. En leverandør som hadde stolt på regnskapet, ble tilkjent erstatning for tap. 

FORVALTNINGSPRAKSIS 

SKATTEKLAGENEMNDAS AVGJØRELSER 

Stor avdeling 01 NS 
36/2020 

Spørsmål om uttaksbeskatning for privat bruk av selskapets eiendom i 
utlandet – avgitt 11.03.2020 

Stor avdeling 01 NS 
38/2020 

Spørsmål om det er grunnlag for utbyttebeskatning iht. skatteloven § 10-
11 første ledd, jf. fjerde ledd – avgitt 11.03.2020 

Alminnelig avdeling 
02 NS 25/2020 

Overføring av justeringsforpliktelse ved fusjon og overdragelse ved 
tingsinnskudd – avgitt 09.03.2020 

Stor avdeling 01 NS 
27/2020 

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved kjøp 
av aksjer – avgitt 13.02.2020 

Stor avdeling 01 NS 
26/2020 

Spørsmål om de norske rentebegrensningsreglene strider mot EØS-retten 
– avgitt 12.02.2020 

Alminnelig avdeling 
01 NS 9/2020 

Spørsmål om endringsadgang etter skatteforvaltningsloven § 12-2 andre 
ledd – avgitt 12.02.2020 

https://lovdata.no/pro/#document/LESIV/avgjorelse/le-2019-55741?searchResultContext=48706507&rowNumber=440&totalHits=483
https://lovdata.no/pro/#document/LBSIV/avgjorelse/lb-2018-101283?searchResultContext=48706507&rowNumber=483&totalHits=483
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/sporsmal-om-uttaksbeskatning-for-privat-bruk-av-selskapets-eiendom-i-utlandet/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/sporsmal-om-uttaksbeskatning-for-privat-bruk-av-selskapets-eiendom-i-utlandet/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/sporsmal-om-det-er-grunnlag-for-utbyttebeskatning-iht-skatteloven--10-11-forste-ledd-jf-fjerde-ledd/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/sporsmal-om-det-er-grunnlag-for-utbyttebeskatning-iht-skatteloven--10-11-forste-ledd-jf-fjerde-ledd/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/overforing-av-justeringsforpliktelse-ved-fusjon-og-overdragelse-ved-tingsinnskudd/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/overforing-av-justeringsforpliktelse-ved-fusjon-og-overdragelse-ved-tingsinnskudd/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/fradrag-for-inngaende-merverdiavgift-pa-transaksjonskostnader-ved-kjop-av-aksjer/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/fradrag-for-inngaende-merverdiavgift-pa-transaksjonskostnader-ved-kjop-av-aksjer/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/strider-de-norske-rentebegrensningsreglene-mot-eos-retten/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/sporsmal-om-endringsadgang3/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/sporsmal-om-endringsadgang3/
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Stor avdeling 01 NS 
24/2020 

Gevinst fra avvikling av selskap – fristspørsmål og endringsadgang – 
avgitt 12.02.2020 

Stor avdeling 01 NS 
23/2020 

Fristspørsmål, endringsadgang og skatteklagenemndas kompetanse ved 
endringsvedtak om gevinstbeskatning – avgitt 12.02.2020 

Stor avdeling 01 NS 
12/2020 

Fradrag for tap på fordring – spørsmål om utestående fordring mot 
datterselskap har endret karakter – avgitt 23.01.2020 

Stor avdeling 01 NS 
1/2020 

Fradrag for inngående merverdiavgift på transaksjonskostnader ved salg 
av aksjer – avgitt 22.01.2020 

Stor avdeling 01 NS 
8/2020 

Spørsmål om periodisering av urealiserte valutagevinster for et 
rederibeskattet selskap – avgitt 22.01.2020 

Stor avdeling 01 NS 
155/2019 

Manglende tilbakeføring av nedskriving av finansielle eiendeler vurdert 
som en ufullstendig opplysning – avgitt 12.12.2019 

FINANSTILSYNETS AVGJØRELSER 

19/5296 
 

Tilsynsrapport og tilbakekall av konsesjon TTC Finans AS – datert 
06.02.2020 

VEDTAK OG UTTALELSER FRA BØRSEN 

08.07.2020 Dispensasjon fra tilbudsplikt i Eidesvik Offshore ASA ved konsernintern 
overdragelse (Klubben Vekst Temp AS)  

25.06.2020 Violation of the ABM rules – deregistration of bonds from Nordic ABM (G3 
Exploration Limited) 

15.04.2020 Vedrørende notering av fortrinnsretter – brudd på opptaksregelens punkt 
8.2 (XXL ASA) 

10.03.2020 Tolkningsuttalelse om gjentatt tilbudsplikt, etterfølgende erverv og 
overgangsregel (Børsnotert ASA)  

06.03.2020 Strykning fra handel på Merkur Market i forbindelse med konkurs (WR 
Entertainment ASA) 

14.02.2020 Merknader til kapitalinnhenting (XXL ASA)  

06.02.2020 Overtredelse plikten til å offentliggjøre års- og halvårsrapport (Lavo.tv AS)  

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 
(imidlertid er ikke alle nyere avgjørelser tilgjengelig på alle språk), og skrive inn saksnummeret 
(for eksempel C-233/09) i feltet midt på siden. 
 
 

https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/gevinst-fra-avvikling-av-selskap--fristsporsmal-og-endringsadgang/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/fristsporsmal-endringsadgang-og-skatteklagenemndas-kompetanse/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/fristsporsmal-endringsadgang-og-skatteklagenemndas-kompetanse/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/fradrag-for-tap-pa-fordring2/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/fradrag-for-tap-pa-fordring2/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/fradrag-for-inngaende-merverdiavgift-pa-transaksjonskostnader-ved-salg-av-aksjer-/
https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/vedtak/skatteklagenemnda/fradrag-for-inngaende-merverdiavgift-pa-transaksjonskostnader-ved-salg-av-aksjer-/
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SAKER FRA EU-DOMSTOLEN 

C-686/18 – avsagt 16.07.2020 
Dommen gjaldt tolkning av forordning (EU) nr. 575/2013 (kapitalkravsforordningen). 
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret: 
1) Artikel 29 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 
om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af 
forordning (EU) nr. 648/2012, artikel 10 i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 
241/2014 af 7. januar 2014 om udbygning af forordning nr. 575/2013 for så vidt angår 
reguleringsmæssige tekniske standarder for kapitalgrundlagskrav for institutter samt artikel 
16 og 17 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder skal fortolkes 
således, at disse bestemmelser ikke er til hinder for en medlemsstats lovgivning, som forbyder 
andelsbanker, der er etableret i denne medlemsstat, at nægte indfrielse af kapitalinstrumenter, 
men som giver disse banker mulighed for i en ubegrænset periode at udskyde indfrielsen af en 
udtrædende aktionærs aktier og helt eller delvist at begrænse det beløb, der indfries, forudsat 
at de indfrielsesbegrænsninger, der fastsættes i forbindelse med udøvelsen af denne mulighed, 
ikke går videre, end hvad der er nødvendigt i forhold til nævnte bankers tilsynsmæssige 
situation med henblik på at sikre, at kapitalinstrumenter udstedt af disse banker kan 
kvalificeres som egentlige kernekapitalinstrumenter, navnlig henset til de forhold, der er 
omhandlet i artikel 10, stk. 3, i delegeret forordning nr. 241/2014, hvilket det påhviler den 
forelæggende ret at efterprøve. 
2) Artikel 63 TEUF ff. skal fortolkes således, at disse bestemmelser ikke er til hinder for en 
medlemsstats lovgivning, som fastsætter et loft over aktiver for udøvelse af bankvirksomhed i 
andelsbanker, der er etableret i denne medlemsstat og oprettet som kooperative 
aktieselskaber, ud over hvilket disse banker har pligt til at omdannes til aktieselskaber, bringe 
deres aktiver under dette loft eller lade sig likvidere, forudsat at denne lovgivning er egnet til at 
sikre gennemførelsen af de mål af almen interesse, som den forfølger, og ikke går ud over, hvad 
der er nødvendigt for at nå disse mål, hvilket det påhviler den forelæggende ret at efterprøve. 

C-640/18 – avsagt 23.04.2020 
Dommen gjaldt tolkning av fjerde rådsdirektiv 78/660/EF om årsregnskap for visse 
selskapsformer. 
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret: 
Princippet om et pålideligt billede som fastsat i artikel 2, stk. 3, i Rådets fjerde direktiv 
78/660/EØF af 25. juli 1978 på grundlag af [EF-traktatens artikel 44, stk. 2, litra g)] om 
årsregnskaberne for visse selskabsformer skal ved en transaktion i forbindelse med et 
aktieselskabs anskaffelse af et finansielt aktiv, for hvilket der fastsættes en langfristet ratevis 
betaling af prisen uden renter på de betingelser, der gælder for et lån, fortolkes således, at det 
ikke er til hinder for, at der anvendes en bogføringsmetode, hvorefter et nedslag opføres som en 
udgift til markedsrenten i tilknytning til en gæld på over et år, der ikke er rentebærende 
vedrørende denne anskaffelse, i resultatopgørelsen, og at der opføres en anskaffelsespris for 
det finansielle aktiv på aktivsiden i balancen med fradrag af nævnte nedslag. 

C-394/18 – avsagt 30.01.2020 (dommen er omtalt i EuroRett nr. 4 2020) 
Dommen gjaldt tolkning av sjette rådsdirektiv 82/891/EØF (fisjonsdirektivet).  
På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret: 
1) Artikel 12 i Rådets sjette direktiv 82/891/EØF af 17. december 1982 på grundlag af 
traktatens artikel 54, stk. 3, litra g), om spaltning af aktieselskaber, som ændret ved Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2007/63/EF af 13. november 2007, sammenholdt med artikel 
21 og 22 i det nævnte direktiv 82/891, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at 
kreditorer i et spaltet selskab, hvis rettigheder er stiftet forud for spaltningen, og som ikke har 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1598629514085&uri=CELEX:62018CJ0686
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=B654AA603134B3ECE531A1A3CC8F915D?text=&docid=225523&pageIndex=0&doclang=DA&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4173728
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1598627977848&uri=CELEX:62018CA0394
https://lovdata.no/pro/#document/EUR/eur-2020-04-05?searchResultContext=1284&rowNumber=2&totalHits=520
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gjort brug af de instrumenter til beskyttelse af kreditorerne, som er fastsat i national lovgivning 
i medfør af den nævnte artikel 12, kan anlægge et omstødelsessøgsmål (actio pauliana) efter, at 
spaltningen er gennemført, med henblik på at opnå, at den nævnte spaltning erklæres uvirksom 
over for dem, og at iværksætte fuldbyrdelsesforanstaltninger eller retsbevarende 
foranstaltninger vedrørende de aktiver, der er overdraget til det nystiftede selskab. 
2) Artikel 19 i direktiv 82/891, som ændret ved direktiv 2007/63, sammenholdt med artikel 21 
og 22 i det nævnte direktiv 82/891, som fastsætter bestemmelserne om spaltningers 
ugyldighed, skal fortolkes således, at den ikke er til hinder for, at kreditorer i et spaltet selskab 
efter spaltningens gennemførelse anlægger et omstødelsessøgsmål (actio pauliana), der ikke 
berører gyldigheden af denne spaltning, men alene gør det muligt at få fastslået, at spaltningen 
ikke kan gøres gældende over for disse kreditorer. 

SAKER FRA EFTA-DOMSTOLEN 

E-9/20 – kunngjort 10.07.2020 
(Pågående sak) ESA har anlagt sak mot Norge for EFTA-domstolen. Saken gjelder anførte brudd 
på EØS-avtalen artikkel 28 og 31, ellevte rådsdirektiv 89/666/EØF om offentlighet angående 
filialer opprettet i en medlemsstat av visse former for selskaper som er underlagt en annen 
medlemsstats lovgivning (11. selskapsdirektiv) og forordning 492/2011 om fri bevegelse for 
arbeidskraft. Bakgrunnen for søksmålet er norske nasjonalitets- og bostedskrav for å inneha 
visse lederroller i selskaper. 

E-5/19 – datert 04.02.2020 
Den rådgivende uttalelsen gjaldt tolkning av direktiv 2003/6/EF om innsidehandel og 
markedsmanipulasjon. 
På dette grunnlag avgir EFTA-DOMSTOLEN som svar på spørsmålene forelagt den av 
Borgarting lagmannsrett, følgende rådgivende uttalelse:  
1. Transaksjoner som er utført, der regning og risiko er overført med full virkning mellom 
uavhengige parter, og som er korrekt meldt til markedet, vil kunne gi uriktige eller villedende 
signaler om tilbud, etterspørsel eller pris på finansielle instrumenter etter direktiv 2003/6/EF 
artikkel 1 nr. 2 bokstav a første strekpunkt. En vurdering av om det har forekommet 
markedsmanipulering etter direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav a første strekpunkt, må 
baseres på objektive faktorer og en vurdering av resultatene av transaksjonene og virkningen 
av dem. Ved vurdering av om en transaksjon gir uriktige eller villedende signaler, kan 
imidlertid den aktuelle reelle kjøps- og salgsinteresse underbygge en konklusjon om at slike 
objektive faktorer foreligger. 
2. Det er ikke forenlig med direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav a andre strekpunkt at 
det ved bedømmelsen av om en kurs ligger på et «unormalt» eller «kunstig» nivå, tas 
utgangspunkt i de individuelle forutsetninger for investoren som utfører handelsordren eller 
transaksjonen.   
Om en kurs er «unormal» eller «kunstig» etter direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav a 
andre strekpunkt kan fastslås på grunnlag av én enkelt handelsordre eller transaksjon. Det er 
den anmodende domstol som må vurdere og fastslå hvilke signaler og faktorer som er relevante 
for denne vurdering. Slike faktorer kan være sammenligninger med tidligere meldte kurser og 
endringer i handels- og markedsforhold, i forhold både til det aktuelle marked og til det 
finansielle instrument og dets utsteder. 
Kursen kan sikres i henhold til direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav a andre strekpunkt i 
en transaksjon med et verdipapir som ikke handles i en auksjonsmekanisme, men som har 
kommet til gjennom direkte forhandlinger mellom to av flere meglerhus. Det er den anmodende 
domstol som må fastslå om kursen har blitt sikret, ved vurdering av faktorer som det aktuelle 

https://eftacourt.int/cases/e-0920/
https://eftacourt.int/cases/e-0419/
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markeds art og type, herunder typen og prisen på det finansielle instrument som handles i 
markedet, om markedet og det aktuelle finansielle instrument er preget av lav likviditet i 
handelen, samt den informasjon som er tilgjengelig for markedsdeltakerne, herunder de 
metoder som brukes for å informere om handler. 
3. Grunner knyttet til avdekking av markedsbildet med hensyn til tilbud av, etterspørsel etter 
og pris på et finansielt instrument, eller utnyttelse av andre investorers usikkerhet i denne 
sammenheng, kan i prinsippet utgjøre legitime grunner i henhold til i direktiv 2003/6/EF 
artikkel 1 nr. 2 bokstav a andre ledd. Dette forutsetter at de ikke er i strid med direktivets 
formål. Dette er det den nasjonale domstol som må vurdere i lys av investorens atferd sett 
under ett. Det er også den nasjonale domstol som må vurdere om det foreligger en akseptert 
markedspraksis, som gjelder for det aktuelle marked og finansielle instrument. Både vilkåret 
om legitim grunn og transaksjonens samsvar med en akseptert markedspraksis, må være 
oppfylt for at en investor skal kunne påberope seg artikkel 1 nr. 2 bokstav a andre ledd. 
4. Det er ikke forenlig med direktiv 2003/6/EF artikkel 1 nr. 2 bokstav c å anse opplysninger 
som spredt når en investor, som i en situasjon som den hovedsaken gjelder, har gitt 
informasjon om en mulig transaksjon til en megler med sikte på videreformidling til én eller 
flere andre investorer i markedet, eller megleren faktisk har videreformidlet opplysningen. 

SAKER FRA ESA 

Avgjørelse 095/20/COL – datert 20.07.2020 
ESA godkjente Norges tiltak om å tillate økt avskrivningssats for investeringer i eiendeler. 

Saksnummer 71480 – datert 30.06.2020 
ESA konkluderte med at Telenor misbrukte sin dominerende stilling på grossistmarkedet i 
mobilsektoren i Norge. Telenor ble ilagt en bot på NOK 1.2 milliarder. 

Avgjørelse 020/20/COL – datert 16.03.2020 
ESA vedtok å midlertidig endre terskelen for når investorer må rapportere større netto korte 
posisjoner i aksjer notert på regulert marked.  

Avgjørelse 010/20/COL – datert 11.03.2020 
ESA avga en begrunnet uttalelse om at norske eierskapsbegrensninger innebærer brudd på 
EØS-avtalens regler om etableringsrett og fri bevegelse av kapital. 
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SELSKAPSRETTSARRANGEMENTER 

SELSKAPSRETTSGRUPPENS ARRANGEMENTER 

Vi har normalt faglunsj de fleste torsdager i semesteret hvor vi ønsker eksterne velkommen! For 
tiden skjer faglunsjer og seminarer virtuelt, via Zoom, og dag og tid kan variere. 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.  

Av kommende arrangementer vil vi spesielt fremheve: 

• 5. – 8. oktober, PhD seminar on Companies and Markets 2020 – Zoom  
Årets tema er "Nordic Company Law: Expanding the Horizon". Det er mulig å delta på 
enkeltforelesninger.  

• 15. oktober, Regulating Business in Times of Turbulence: Thinking out of the Box for a 
Sustainable Future. Virtuell heldagskonferanse, åpent for alle! Påmelding for å få Zoom-
lenken. 

• 27. november, Sustainability and the future of Nordic business models. Vi håper å kunne 
ha delvis fysisk deltakelse, men det vil uansett være mulig å delta virtuelt. Program 
kommer snart! Hold av dagen. 
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NYTT OM VÅRE FORSKNINGSPROSJEKTER 

Selskapsrettsgruppen har eksternfinansierte prosjekter, og vi omtaler noen av disse her. 

SUSTAINABLE MARKET ACTORS FOR RESPONSIBLE TRADE (SMART) 

SMART-prosjektet er nå avsluttet, men arbeidet fortsetter under emneknaggen #SMARTLegacy! 
Les mer om prosjektets hovedresultater og våre SMARTLegacy-planer på våre nettsider. 

FUTURING SUSTAINABLE NORDICS BUSINESS MODELS (FUTURING 
NORDICS) 

Futuring Nordics 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 ledes av professor Jukka Mähönen. Les mer om prosjektet.  

Futuring Nordics organiserer interne seminarer og åpne arrangementer. Den 27. november 
2020 organiseres seminaret Sustainability and the future of Nordic business model. Seminaret 
er åpent for alle interesserte. 

 

BLOGGING FOR SUSTAINABILITY 

Selskapsrettsgruppen har opprettet en egen blogg: Blogging for Sustainability. 

Blogg-innlegg fra gruppens medlemmer. Gjestebloggere er velkomne! 

 

NYTT OM NAVN 

Hanna Ahlström har levert sin PhD-avhandling om «Achieving Sustainability in EU Business 
and Financial Market Law- A Systems Thinking Approach». Disputas fant sted 17. juni 2020.  
Vi gratulerer! 

Astrid Iversen har levert sin PhD-avhandling om «Intercreditor equity in sovereign debt 
restructuring». Disputas fant sted 22. september 2020. Vi gratulerer! 

Eléonore Maitre-Ekern er ansatt som postdoktor i prosjektet Futuring Nordics. 

Maja Maria Blegen og Kasper Holter Johns er ansatt som vitenskapelige assistenter i Futuring 
Nordics for det akademiske året 2020-2021. 

Selskapsrettsgruppen har fått en rekke nye medlemmer og styrket vår internasjonale og 
tverrfaglige profil.  

 

 

http://www.jus.uio.no/forskning/omrader/selskaper/prosjekter/
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https://www.jus.uio.no/english/research/areas/companies/blog/
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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 Christopher M. Bruner (University of Georgia, USA) 
Professor Elena Escrig-Olmedo (University Jaume I, Spania) 
Professor Hans Morten Haugen (VID)  
Professor Andrew Johnston (University of Warwick) 
Professor Maria Jesus Munoz-Torres (University Jaume I) 
Professor Tonia Novitz (University of Bristol) 
Professor Taina Pihlajarinne (University of Helsinki) 
Professor Juana María Rivera-Lirio (University Jaume I) 
Professor Maja Van Der Velden  
Professor Charlotte Villiers (University of Bristol) 
Professor Emeritus Frederik Zimmer  
Professor II Jay Cullen, Det juridiske fakultet, UiO, og professor, University of York 
Førsteamanuensis Sarah Cornell (Stockholms Universitet) 
Førsteamanuensis Sjur Swensen Ellingsæter (BI) 
Førsteamanuensis Kristina Labba (Norges arktiske universitet) 
Førsteamanuensis Anna Maria C. Lundberg  
Førsteamanuensis Basang Wangdui (Tibet University) 
Førstelektor Jone Eng (USN Handelshøyskolen)  
Førstelektor Clair Gammage (University of Bristol) 
Førstelektor David Monciardini (University of Exeter) 
Førstelektor Roseanne Russel (University of Bristol) 
Seniorforsker Mark Taylor (Fafo)  
Seniorforsker Sigurd Sagen Vildåsen (NTNU) 
Doktor Anne-Christin Mittwoch (Marburg University) 
Postdoktor Hanna Ahlström (The Royal Swedish Academy of Sciences) 
Postdoktor Eléonore Maitre-Ekern 
Postdoktor Jaakko Salminen (University of Turku) 
Postdoktor Yong Zhou 
Universitetslektor Knut Sande 
Senior manager Linn Anker-Sørensen (EY) 
Advokat Erlend Eriksen Gjein (Selmer)  
PhD-stipendiat Astrid Iversen 
PhD-stipendiat Trude Myklebust  
PhD-stipendiat Luca Tosoni 
Vitenskapelig assistent Maja Maria Blegen 
Vitenskapelig assistent Kasper Holter Johns 
Vitenskapelig assistent Kaja Hermine Vogt Foss 
Seniorkonsulent Linda Gulli 
Seniorkonsulent Mona Østvang Ådum 
 
Mer informasjon om gruppens aktiviteter, prosjekter, publikasjoner, gruppens medlemmer  
og den enkeltes forskningsområde finnes på Selskapsrettsgruppens 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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