
 
 

 

 

 

 

Seminarrekke i selskapsrett 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oversikt over tematikk og foredragsholdere  

  



 
 

3. februar  

AVHOLDELSE AV GENERALFORSAMLING I ET NOTERT ASA  

I foredraget gis det en praktisk innføring i hvordan man forbereder og avholder en 
generalforsamling i et notert allmennaksjeselskap. Det redegjøres blant annet for de nye 
reglene om aksjeeiernes rett til å delta elektronisk på generalforsamlingen, og hvordan 
dette i praksis kan løses. Videre behandles de nye reglene om stemmerett for 
forvalterregisterte aksjer og om åpenhet om eierskap og deltakelse på 
generalforsamlingen. 

Foredragsholdere:  

Erik Langseth og Asle Aarbakke, partnere i BAHR 

 

 

17. februar 

STYRETS ANSVAR NÅR SELSKAPET ER I FINANSIELL KRISE. LÆRDOMMER FRA 
PRAKSIS 

Når et aksjeselskap får økonomiske problemer, må styret ta stilling til flere vanskelige 
spørsmål som kan utsette styremedlemmene for personlig ansvar. Dette gjelder blant 
annet følgende spørsmål: 

1. Hvilke interesser skal styret ivareta? 

2. Styrets ansvar når et datterselskap yter lån eller sikkerhet til fordel for et 
morselskap med økonomiske problemer 

3. Styrets ansvar når det inngås avtaler med hovedaksjonæren 

4. Styrets plikt til å  

a) holde seg oppdatert og følge opp kravene til forsvarlig egenkapital og likviditet 
b) informere kontraktsparter om selskapets økonomiske stilling 
c) begjære oppbud i tide 

5. Kan styret ansvarsfritt bryte selskapets låneforpliktelser? 

Disse spørsmålene vil bli besvart med utgangspunkt i faktum fra noen kjente saker der 
styrets ansvar har blitt vurdert. 

Foredragsholdere: 

Erik Langseth	og	Atle J. Skaldebø-Rød,	partnere i BAHR 

 

(Forts. neste side) 

  



 
 

2. mars 

INFORMASJONSPLIKTEN OG ANSVARET I NOTERTE SELSKAPER  

Noterte selskaper er gjenstand for flere typer informasjonsplikter. Løpende gjelder en plikt 
til å offentliggjøre innsideinformasjon, til å fremlegge regnskaper og til å informere om 
viktige selskapshendelser. I tillegg kommer prospektplikten og andre former for 
dokumenter og informasjon som er knyttet til enkeltdisposisjoner. Vi ser på de ulike 
informasjonspliktene og drøfter hvem som kan bli ansvarlige for hva dersom informasjon 
uteblir, er mangelfull eller villedende. 

Foredragsholdere:	 

Arne Tjaum, partner i BAHR og Pernille Woxen Burum, Specialist Partner i BAHR  

 

 

16. mars 

NÆRSTÅENDETRANSAKSJONER OG LIKEBEHANDLINGS- OG INHABILITETSREGLENE  

I dette foredraget behandles: 

1. Hvilke saksbehandlingsregler må følges når et aksjeselskap eller et 
allmennaksjeselskap inngår en avtale med en nærstående? 
 

2. Kravene til likebehandling av aksjeeiere, herunder  

 
a. I hvilken grad styret kan tilgodese en hovedaksjeeier som stiller betingelser 

for å samtykke til en emisjon, restrukturering, mv. 
b. Adgangen til å gjennomføre rettede emisjoner 
c. Konsekvensene av brudd på likebehandlingsreglene 

 
3. Inhabilitetsreglene, herunder 

 
a. Hva skal til for at et styremedlem eller daglig leder må anses inhabil? 
b. Hvordan behandles en inhabilitetsinnsigelse? 
c. Hva er virkningene av inhabilitet – når den avdekkes henholdsvis før og 

etter at beslutning er truffet 
 

Foredragsholdere:  

Erik Langseth og Asle Aarbakke, partnere i BAHR  

 

(Forts. neste side) 

 

 



 
 

30. mars 

HVORDAN BØR EN AKSJONÆRAVTALE UTFORMES OG PARTENES EXIT FRA ET 
AKSJESELSKAP REGULERES? 

Foredraget behandler hva man bør tenke på når en aksjonæravtale lages, gir noen tips om 
utformingen av de ulike bestemmelsene avhengig av om man er majoritets- eller 
minoritetsaksjeeier, herunder hvordan partenes exit fra selskapet kan og bør reguleres.  
 
Vi redegjør blant annet for: 

1. Disposisjonsforbud, forkjøpsrett, medsalgsrett, medsalgsplikt (drag-along og tag-
along) 

2. Styresammensetning og vetoretter 
3. Kapitalisering av selskapet 
4. Utdelinger 
5. Håndtering av tvister og brudd på aksjonæravtalen 

Foredragsholder:	 

Erik Langseth, partner i BAHR 

 

 

20. april: 

INCENTIVPROGRAMMER FOR DE ANSATTE. HVORDAN BØR DE UTFORMES?  

Foredraget behandler blant annet: 

1. Ulike typer incentivprogram 
a. Bonus 
b. Opsjonsprogram, syntetisk og aksjebasert 
c. Aksjeprogrammer 

2. Skattereglene, herunder siste tids endringer og presiseringer og betydning for valg 
av ordning 

3. Begrensninger i aksjelovene 
4. Anbefalingene i NUES 
5. Hvilket incentivprogram bør velges? 

Foredragsholdere:	 

Erik Langseth og Camilla Jøtun, partnere i BAHR  

 

(Forts. neste side) 

 

 



 
 

4. mai: 

SIKKERHET FOR KJØPERS OPPKJØPSFINANSIERING OG KREDITT I 
KONSERNFORHOLD  

Aksjelovens regler om sikkerhet og annen finansiell bistand ved oppkjøp volder mye 
bryderi i praksis. Det samme gjelder reglene om kreditt i konsernforhold. I foredraget 
redegjøres det for: 

1. En oversikt over de alminnelige regler om kreditt i konsernforhold 
2. Styrets plikt til å ivareta selskapsinteressen og sikre selskapet et armlengdes 

vederlag 
3. Oppkjøpsfinansiering. To feller i forarbeidene og departementets tolkningsuttalelse 
4. Brudd på aksjeloven § 8-10, ugyldighet og erstatningansvar 
5. Hva bør selskapet påse for å oppfylle reglene og unngå styreansvar og brudd på 

låneavtaler? 
6. Hva bør bankene gjøre for å unngå at avtaler om lån og sikkerhet blir ugyldige? 

 

Foredragsholder:	 

Erik Langseth, partner i BAHR 

 

 

19. mai: 

UTDELINGER  

Foredraget behandler utdelingsreglene i aksjeloven og besvarer følgende spørsmål: 

1. Hvor mye kan et selskap dele ut? 
2. Hva ligger det i at selskapet skal ha en forsvarlig egenkapital og likviditet? 
3. Hvordan påvirker egenkapitaltransaksjoner og andre hendelser etter balansedagen 

utbyttegrunnlaget? 
4. Hvilket ansvar har styret for at selskapet har forsvarlig egenkapital og likviditet? 

Foredragsholder:  

Erik Langseth, partner i BAHR	 

	 

	

	

Påmelding	til seminarene skjer enkeltvis enten via invitasjon  
mottatt på e-post eller via	www.bahr.no.  

Invitasjonene vil sendes ut og publiseres fortløpende. 

 


