
Aksjeeieres lojalitetsplikt
- overfor selskapet og hverandre

Seminar 26. mai 2021
v/ Professor dr. juris Margrethe Buskerud Christoffersen



Dagens tema

• Dagens hovedproblemstillingen: 
– I hvilken grad kan det stilles krav til aksjeeieres lojalitet, 

basert på en alminnelig lojalitetsplikt? 
– Overfor selskapet og andre aksjeeiere

• Aktualitet
– Omdiskutert i alle nordiske lands rett
– Ny norsk Høyesterettsdom som idømmer erstatningsansvar 

for hovedaksjeeier som følge av brudd på lojalitetsplikt
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Opplegg for seminaret

• Norsk rett
– v/ Margrethe Buskerud Christoffersen
– Presentasjon av ny dom og mulige konsekvenser av dommen

• Dansk rett
– v/ Karsten Engsig Sørensen

• Svensk rett
– v/ Jessica Östberg

26.05.2021 4



Utgangspunkter i norsk rett
• Den alminnelige lojalitetsplikten har fått økt betydning i kontraktsretten

– selvstendig rettsgrunnlag 
– argument ved anvendelsen av rettsregler og tolkning av kontraktsbestemmelser

• I særlige tilfeller stilles lojalitetskrav også utenfor kontraktsforhold
– Mellom parter med en relasjon som skaper forventninger om lojalitet

• Manglende overholdelse kan medføre erstatningsansvar
– Aktuelt også mellom panthavere (Rt. 1994 s. 775)

• Selskapsretten er en spesiell del av kontraktsretten
– Ansvarlige selskaper: dannes ved selskapsavtale mellom deltakerne
– Aksjeselskap

• aksjeeiere stifter selskapet ved avtale, aksepterer vedtekter
• Tegningsavtaler (underlagt obligasjonsretten jf. HR-2018-111-A (Ree Minerals))
• endringer i aksjeeierforhold er avtalebaserte (fisjonsavtaler etc)
• aksjeeieravtaler
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Den kontraktuelle lojalitetsplikten

”Lojalitetsplikten inom den kommersiella rätten kan 
sammantaget preciseras som en skyldighet att beakta 
motparten intressen men vilken tillåter befrämjandet av 
egna intressen og inte kräver att motpartens intressen sätts
fremför egna.”

Jori Munukka, Kontraktuell lojalitetsplikt
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HR-2020-1947-A (AKADEMIET)
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Bakgrunn

• Fire privatpersoner drev privatundervisning (Akademiet)
– Komplisert konsernstruktur
– Ulike undervisningstilbud i ulike selskaper, herunder Skoledrift AS

• Respa Kompetanse AS (Respa)
– 80 % eid av Skoledrift AS – del av Akademietkonsernet
– 20 % eid av Satoe Invest AS – ekstern aksjeeier utenfor konsernet
– Virksomheten ble overtatt av et annet konsernselskap 

• hvor Satoe Invest ikke hadde aksjer
– Skoledrift AS var involvert i flyttingen av virksomheten

• Minoritetsaksjeeieren krevde erstatning av majoritetsaksjeeieren
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Opphør av virksomheten i Respa

• Respa fremleiet lokaler av Akademiet Oslo AS (Skoledrifts datter)
– Akademiet Oslo AS sa opp avtalen etter pålegg fra myndighetene

• Bakgrunn: brudd på friskoleloven å drive utleie
– Konsernselskapene sa opp andre avtaler med Respa

• Herunder sa Skoledrift opp avtaler om rett til bruk av varemerker mv

• Akademiet Nettstudier AS (Skoledrifts søster) inngikk nødvendige 
avtaler for å kunne fortsette Respas virksomhet
– Fremleieavtalen og andre interne avtaler med Akademiet-selskapene
– Eksterne avtaler; med lærere, studenter

• Respas virksomhet fortsatte i Akademiet Nettstudier 
– minimale endringer for studenter og ansatte



Sakens ramme

• Faktiske anførsler fra Satoe Invest AS
– Virksomheten i Respa ble overført vederlagsfritt til Akademiet Nettstudier
– Tapping av Respa på minoritetsaksjeeierens bekostning

• Mange regler i aksjeloven som innebærer at tapping er ulovlig
– Utdelinger, forbud mot myndighetsmisbruk
– §3-9 – avtaler mellom selskaper i konsern skal inngås på armlengdes 

avstand
• Satoe Invest AS påberopte brudd på aksjeeiers lojalitetsplikt

– Dermed ikke strengt nødvendig å gå inn på aksjelovens regler
– Ikke gitt at forholdene rammes av noen av aksjelovens regler?



Flertallet om aktsomhetsnormen for aksjeeiere 
(avsnitt 36)
• Aksjeeiere kan fritt ivareta egne interesser
• Erstatningsregelen i aksjeloven§ 17-1 har størst aktualitet 

for majoritetsaksjeeiere
– som følge av muligheten for å misbruke posisjon
– Både på og utenfor generalforsamling

• Strengere aktsomhetskrav for majoritetsaksjeeiere
– Henvisning til forarbeidene
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Flertallet om minoritetsvern (avsnitt 39 flg)

• Grunnleggende prinsipper
– Flertallsprinsipp
– Likhetskrav
– Minoritetsvern

• Aksjelovens regler som setter grenser for hva majoriteten kan bestemme
• Materielle og prosessuelle regler

– Reglene om myndighetsmisbruk gir uttrykk for et grunnleggende 
forbud mot maktmisbruk
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Flertallet om aksjeeiers lojalitetsplikt 
(avsnitt 44 flg)
• «På bakgrunn av lovforarbeidene er det etter min mening klart at loven 

må suppleres med en ulovfestet lojalitetsplikt»
– Uttalelse om at loven må suppleres med alminnelige synspunkter om 

maktmisbruk
• Støtte i teori og forarbeider for at denne gjelder 

– Overfor selskapet
– Overfor andre aksjeeiere

• Om pliktens innhold (avsnitt 47)
– Generalklausul og regler om minoritetsvern et naturlig utgangspunkt
– Innhold påvirkes av aksjerettslige grunnprinsipper

• Tilfeller som ligger nær misbrukstilfeller
• Handlinger som utfordrer kravet til likebehandling
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Flertallet om konsernselskaper (avsnitt 48 flg)

• Hvert selskap er eget rettssubjekt
• Morselskap kan beslutte formuesoverføringer mellom selskap

– Kan ramme eventuelle minoritetsaksjeeiere
– § 3-9 skal forhindre illojal tømming
– Brudd på 3-9 kan medføre erstatningsansvar

• Hvilke selskap er ansvarlig for tapping?
– Utgangspunktet – det selskap som foretar en handling. 
«Et morselskaps handlinger må imidlertid vurderes i lys av den overordnede styringsmuligheten 
morselskapet har. I et konsern kan beslutninger i forskjellige selskaper samlet lede til et resultat 
som medfører ensidig verdioverføringer fra ett selskap til ett eller flere andre. Medvirker et 
datterselskap til tappingen, kan det ha betydning for vurderingen av morselskapets handlinger. 
Et morselskap vil derfor ha en særlig aktsomhetsplikt.» (avsnitt 51)
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Vurdering av Skoledrifts handlinger (i)

• Akademiet Oslos oppsigelse av leieavtalen var fornuftig begrunnet
– resultatet er at virksomhet er overført til et annet konsernselskap
– de fire aksjeeierne og selskap de kontrollerer har «beriket seg» på bekostning 

av minoritetsaksjeeieren 
• Det må foretas en samlet vurdering av konsernselskapenes handlinger

– «Det må derfor vurderes om enkelttransaksjonene, som hver for seg kan 
fremstå som forretningsmessige velbegrunnede, likevel samlet sett utgjør et 
brudd på aksjelovens regler om minoritetsvern og den ulovfestede 
lojalitetsplikten» (avsnitt 56)



Vurdering av Skoledrifts handlinger (ii)
• Flytting av virksomhet fra Respa til Akademiet Nettstudier

– Ensidig verdioverføring – Respa mistet virksomhet og ble ikke tilført noe
– Det burde vært foretatt verdivurdering og positiv verdi burde vært tilført 

Respa (avsnitt 63)
• Skoledrifts handlinger

– Skoledrift sa opp avtale om rett for Respa til å bruke varemerke mv
• Forretningsmessig disposisjon?

– Skoledrift kan «dirigere» datterselskap – Akademiet Oslo (fremleier)
• Kunne påvirket oppsigelsen av fremleieavtalen?

– Men Skoledrift hadde ikke innflytelse over Akademiet Nettstudier
– Mulig spørsmål: Kunne Skoledrift gjort mer for å unngå flytting?

• Forsøkt å finne nye lokaler for Respas virksomhet
• Tilpasset fremleieavtalen så den ble lovlig



Flertallets slutning (avsnitt 73)
• «Skoledrifts handlinger, når de ses i lys av de samlede 

disposisjonene i Akademiet-konsernet, medfører at Skoledrift 
opptrådte i strid med de ulovfestede lojalitetsforpliktelser selskapet 
hadde som hovedeier i Respa. Måten Respas virksomhet ble 
nedlagt på, sett i sammenheng med at virksomheten umiddelbart 
videreføres som før i et søsterselskap, utgjør etter min mening en 
illojal tilsidesettelse av Respas interesser»

• Krenkelse av minoritetsvernet – brudd på aksjeeiers lojalitetsplikt
• Presumsjon for uaktsomhet ved pliktbrudd

– erstatningsansvar for Skoledrift etter aksjeloven §17-1
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Dissens

• Dissens fra to dommere på bevisspørsmål
– Spørsmål i hvilken grad det kunne trekkes andre slutninger fra det faktum 

som lagmannsretten fant bevist
• Mindretallet sluttet seg til rettsanvendelsen
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Hva kan vi utlede av dommen?

• Aksjeeiere har en alminnelig lojalitetsplikt
– Overfor selskapet
– Overfor andre aksjeeiere

• Litt om lojalitetspliktens innhold
– Lojalitetsplikten supplerer aksjelovens bestemmelser – de er ikke uttømmende
– Et konsernselskaps handlinger skal vurderes i lys av andre konsernselskapers 

handlinger
– Pliktbrudd overfor selskapet kan påberopes av aksjeeier hvis det leder til brudd 

på minoritetsvernet
• Men dommen etterlater mange spørsmål
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NOEN REFLEKSJONER OM 
AKSJEEIERS LOJALITETSPLIKT
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Hva er lojalitetspliktens rettslige grunnlag?

• Presiseres ikke i Akademiet-dommen
• Den kontraktuelle lojalitetsplikten?

– Selskapsretten kan anses som en særlig obligasjonsrettslig disiplin
• HR-2018-111-A (Ree Minerals)

– Mitt syn: Nærliggende å forankre lojalitetsplikten i vedtekter og 
andre inngåtte avtaler

• Aksjeeierforholdets avtalekarakter vil variere
– Mitt syn: nærliggende å tale om en selskapsrettslig lojalitetsplikt for 

aksjeeier
• Plikt som springer ut av inngåtte avtaler, og er understøttet av aksjerettslige 

hensyn
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Lojalitetsplikt og aksjerettslige hensyn

• Den alminnelige lojalitetsplikten rekker ikke lenger enn de hensyn 
som gjør seg gjeldende på det aktuelle rettsområdet 

• Aksjerettslige hensyn og prinsipper
– Aksjeeiers vinningsformål
– Likhetsgrunnsetningen
– Kreditorvern
– Minoritetsvern
– Ansvarsbegrensningen
– Aksjers frie omsettelighet
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Forhold ved det enkelte aksjeeierforhold som kan 
påvirke lojalitetspliktens intensitet og innhold
• Selskapsspesifikke forhold

– Små og store selskaper

• Aksjeeiernes forhold
– Grad av samarbeid mellom aksjeeierne
– Forutsetninger ved selskapsdannelsen
– Minoritets- og majoritetsaksjeeiere
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Mulige utslag av lojalitetsplikt for aksjeeiere

• Omfang beror på hvilke hensyn som gjør seg gjeldende
– Store selskaper – kanskje ingen utslag overhodet
– Samarbeidsselskaper – mange lojalitetsskjerpende faktorer

• Alminnelige utslag av kontraktsrettslig lojalitetsplikt
– Plikt til å bidra til å realisere selskapets formål
– Opplysningsplikter
– Varslingsplikter
– Konkurransebegrensninger
– Taushetsplikt
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Mulige sanksjoner ved brudd på lojalitetsplikt

• Ugyldige vedtak fra selskapets organer
– Hvis lojalitetsplikt kan forankres i aksjelov eller vedtekter
– Herunder ved myndighetsmisbruk jf. asl§ 5-21

• Erstatning
– Culpaansvar for aksjeeier i asl § 17-1

• Innløsning, utløsning og oppløsning 
– asl §§ 4-24, 4-25 og 16-19
– Strenge vilkår

• Ugyldige tegningsavtaler 
– asl § 2-10 flg – frem til registrering



Oppsummering

• Mange åpne spørsmål
• Men mange kilder å trekke på fra andre rettsområder

– Mange norske Høyesterettsdommer om lojalitetsplikt
– Mye juridisk teori
– Øker forutberegneligheten

• Takk for oppmerksomheten!
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