
Rammer for utøvelse av eierskap i aksjeselskaper AS 

Eierstyring  Kommentar  

Regulert   Lov om aksjeselskaper (AS)  

 Et AS er eget rettssubjekt  

Generalforsamling   Generalforsamlingen er selskapets øverste organ og er eierorganet i ASet. I dette ligger det at 
generalforsamlingen kan treffe vedtak i alle selskapssaker, med mindre loven forbeholder 
avgjørelsesmyndigheten for andre organer. Dernest ligger det i generalforsamlingens stilling i 
selskapet at generalforsamlingen kan instruere andre selskapsorganer, omgjøre deres 
beslutninger eller direkte treffe avgjørelse i andre selskapsorganers saker med mindre lov på 
særskilte områder avskjærer generalforsmalingens slik myndighet.  

 I generalforsamlingen møter aksjeeierne og stemmer avgis ift. eierandel.  

 Generalforsamlingen skal fastsette selskapets årsregnskap og åreberetningen samt eventuelle 
andre saker som vedtektene har lagt til den ordinære generalforsamlingen å avgjøre.  

Utbytte   Utdeling av utbytte skal skje etter innstilling fra styret og event. uttalelse fra bedriftsforsamlingen.  

 I aksjonæravtalen eller eierstrategi kan det fastsettes nærmere en utbyttestrategi overfor 
selskapet. Det tilligger styret å følge opp denne.  

Bedriftsforsamling   I selskaper med bedriftsforsamling, eller hvor det er avtalt at selskapet ikke skal ha 
bedriftsforsamling, er generalforsamlingens myndighet begrenset når det gjelder større 
investeringer.  

 Generalforsamlingen har ikke instruksjonsmyndighet over de generalforsamlingsvalgte 
medlemmene av bedriftsforsamlingen.  

 Generalforsamlingens overordningsforhold ovenfor bedriftsforsamlingen viser seg først og fremst 
ved at generalforsamlingen bestemmer hvem som skal være de generalforsamlingsvalgte 
medlemmene av bedriftsforsamlingen. Disse utgjør bedriftsforsamlingens flertall, og 
generalforsamlingen kan når som helst og uten nærmere begrunnelse fjerne medlemmer av 
bedriftsforsamlingen som den har valgt og erstatte disse med nye.  

 I AS med bedriftsforsamling tilligger det dette organet å treffe avgjørelser om store investeringer 
og i saker om rasjonalisering og omstilling i selskapet. Styret innstiller direkte i slike saker.  

 Utover generalforsamlingen har aksjeeierne ingen myndighet i selskapet.  

Styret   Selskapet skal ha et styre, og når det er bedriftsforsamling skal styre minst ha 5 medlemmer.  

 Generalforsamlingen velger styret og event. varamedlemmer. Valgperioden er 2 år.  

 Styret velger selv sin leder.  

 Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten og påse at selskapet har en 
betryggende formuesforvaltning, internkontroll, ledelse av organisasjonen mv.  

 Styret har ansvaret for å kalle inn til bedriftsforsamling og generalforsamling.  

 Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når aksjeeiere som representere minst en 
tidel av aksjekapitalen skriftlig krever det, for å få behandlet et bestemt angitt emne.  

Vedtekter  Vedtektene inneholder bestemmelser som identifiserer og konkretiserer selskapsforholdet jfr AS 
lovens min. krav. Bestemmelser om eierstyring kan innarbeides i vedtektene, for eksempel at 
andre saker enn de obligatoriske etter loven skal behandles i ordinær generalforsamling eller det 
kan fastsettes at visse saker skal forelegges generalforsamlingen, enten slik at de saker det 
gjelder skal være godkjent av generalforsamlingen for at det skal foreligge et gyldig vedtak eller 
slik at saken forelegges til informasjon før det treffes vedtak.  

 Endringer av vedtektene er regulert i AS loven og event. gjennom supplerende bestemmelser i 
selskapets vedtekter. 

Aksjonæravtale  Aksjonærene kan utforme en aksjonæravtale som regulerer nærmere forholdet mellom 
aksjonærene slik som likebehandling, styresammensetning, bruk av valgkomite, utbyttestrategi 
mv. 

Eierstrategi   Eierstrategi overselskapet tydeliggjør eiernes langsiktige strategi med eierskapet, mål og 
resultatkrav. Utgangspunktet for eierstrategien er vedtektenes formål. Ved motstrid mellom 
eierstrategien og vedtektene/aksjonæravtalen viker eierstrategien.  

Åpningsbalanse  Ved opprettelsen av et AS skal det etableres en åpningsbalanse med fortegnelse over de verdier 
og kapitalinnskudd eierne skyter inn i selskapet. I tilfeller der verdier i bygg, anlegg og andre 
eiendeler overføres fra kommunen til selskapet skal det foreligge en tredjeparts verdivurdering til 
grunn for åpningsbalansen.  

Salg av 
aksjepost 

 Ved salg av kommunens aksjepost i et AS gjelder AS lovens bestemmelser og event. 
vedtektsfestede regler om forkjøpsrett og øvrige bestemmelser. 

Oppløsning  Bestemmelser om oppløsning og avvikling av et AS følger av AS loven kap. 16. Beslutningen om 
å oppløse selskapet treffes av generalforsamlingen, etter reglene om flertall som for 
vedtektsendringer. Styret fratrer og det skal velges et avviklingsstyre som trer inn i stedet både for 
styret og daglig leder. Avviklingsstyret har ansvaret for gjennomføring i samsvar med AS lovens 
bestemmelser, herunder kreditorvarsling og avviklingsregnskap. Utdeling av annet overskudd til 
eierne kan ikke skje før kreditorvarsling er gjennomført og selskapets forpliktelser er dekket. 
Avviklingsregnskapet og beretning skal legges frem for generalforsamlingen for godkjenning. 

 


