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Professor dr. juris Beate Sjåfjell ved Universitetet i Oslo gir seg 
ikke. Hun hevder fortsatt (i et nytt leserinnlegg i DN) at aksjonærene 
i et aksjeselskap ikke eier selskapet.

«Eierskapsmyten» kaller hun det, og skriver: «Myten om at ak-
sjonærer eier selskapet er seiglivet, understøttet 
av vanlig sprogbruk.»

Stakkars studentene ved Det juridiske fakultet 
i Oslo. Der foreleses vranglære som enhver stu-
dent vet er feil. Og hva sier de andre professorene? 
Kan de leve med en kjetter i sin midte?

Kontrollspørsmålet til professor dr. juris 
Beate Sjåfjell er enkelt: Hvis aksjonærene ikke eier 
selskapet, hvem er da eier?

Er flere hundre tusen norske aksjeselskaper 
eierløse, juridiske konstruksjoner?

Professor Sjåfjell forsøker seg på en lite elegant 
manøver ved at vise til at «aksjeselskapet er en 
selvstendig juridisk person som eier sine egne ei-
endeler,» og derfor er det ikke aksjonærene som 
«eier» overskuddet i selskapet. Det er selskapet.

Dette er primitivt. Alle vet at det er selskapet 
som eier alle aktivaposter og har ansvaret for alle 
passivaposter, men det er aksjonæren(e) som eier 
egenkapitalen. Ene og alene. Hvem ellers? 

Det blir bare latterlig når professor Sjåfjell skriver at «aksjonærer 
har håp om høyere avkastning, men ingen forhåndbestemt rett på 
avkastning i det hele tatt.»

Nei, selvfølgelig ikke. Men eierforholdet til selskapet opphører 
ikke selv om avkastningen ikke er «forhåndsbestemt.» Avkastningen 
kan bli hva den vil, men eierskapet til selskapet består.

Neste fjollete argument fra professoren er følgende: «Aksjonæ-
rene kan ansvarsfritt velge å være helt passive investorer i aksjer i 

selskapet. De eier nemlig ikke selskapet.»
At hundretusener av aksjonærer er passive investorer er korrekt 

nok, men det er ikke graden av passivitet som avgjør om man er eier 
eller ikke. Aksjen man har kjøpt avgjør det.

Det er ikke bare Øystein Stray Spetalen som 
er eier i norske aksjeselskaper. 

Aksjonærene eier selskapet. Alt annet er slud-
der.

Mange har interesser knyttet til et aksje-
selskap (ansatte, kreditorer, samfunnet), men 
eierskapet til selskapets egenkapital ligger hos 
aksjonærene. Derfor er det aksjonærene som også 
eier overskuddet, og mulige utbytter som vedtas 
på lovlig måte via styre og generalforsamling.

Det er vel pensum i første semester for jus-
studentene?

Når professor dr. juris Beate Sjåfjell skriver 
at «myten om at aksjonærer eier selskapet er 
seiglivet,» så er det bare takk 
og farvel.

Sjåf jell skal ikke 
brennes på bålet, men 

kan hun fortsatt forelese og bringe vrang-
lære til studentene?

Kontrollspørsmålet for Sjåfjell og  
studentene er så latterlig enkelt: Hvis  
aksjonærene ikke eier selskapet, hvem 
er da eieren?

TRYGVE HEGNAR
ANsVARliG REdAkTøR

eierskapsmyten Professor dr. juris 
Beate Sjåfjell ved 
Universitetet i 
Oslo. 

Aksjonærene 
eier selskap-
et. Alt annet 
er sludder
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The New York Times
Silvio Berlusconi ligger ikke an til å vinne 
det italienske valget neste uke, men par-
tiet hans kan gjøre det umulig å danne et  
arbeidsdyktig flertall i landets parlament. 
Det vil være katastrofalt for Italia. Nå tren-
ger landet økonomiske reformer, ny kor-
rupsjonslovgivning og et mer rettferdig 
skattesystem.

The Wall Street Journal
Kypros (t. h.)
er et ideelt 
sted for å på-
føre investo-
rene tap hvis 
og når landets banker går overende. Men 
frykten for smitte hos europeiske politike-
re har tatt helt av. Tidligere var frykten at  
irrasjonelle markedssvingninger kunne 
føre til at solide banker og stater ville gå 
under. Nå innebærer det at alt som får et 
annet lands renter til å stige, skal hindres.

Financial Times
Post mortem-rettssaken mot Sergej Mag-
nitskij er et absurd teater som utspiller seg i 
russisk rettsvesen. Slike fiktive rettssaker fore-
gikk også i Sovjetunionens mørkeste dager. 
Men selv under Stalin foregikk rettssakene før 
de anklagede ble henrettet, ikke etter.

Handelsblatt
Siden Barack 
Obama ble pre-
sident i 2008 har 
den republikanske opposisjonen jevnlig 
truet med å sette USA ut av stand til å be-
tale regningene sine. Utpressing og gissel-
taking er blitt hverdagskost. Derfor er det 
heller ikke overraskende at grisete kompro-
misser kommer på plass på kort varsel. Det 
er helt typisk at landet gjør mye feil før det 
endelig gjør det rette.

Dagens Industri 
Fordelen for regjeringsalliansen er at den 
er et politisk verksted med ressurser. Regje-
ringspartiene er svenske mestere i politisk 
innpakning, og kan dessuten dra stor nytte 
av oppslutningen rundt Fredrik Reinfeldt. 
Alliansens problem er ikke partilederne, 
men å holde sammen Centern, som sliter 
med frustrerte medlemmer.


