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Stem me mes sig iden ti fi ka sjon 
(kon so li de ring) i kon sern for hold
Ved tek te ne i et ak sje sel skap had de be stem-
mel se om at in gen ak sje ei er per son lig el ler 
ved full mek tig kun ne avgi stem me for mer 
enn 10 % av det sam le de an tall ak sjer.  
I ge ne ral for sam lin gen had de to sel ska per  
i sam me kon sern av gitt stem mer for mer 
enn 10 % av det sam le de an tall ak sjer. Det 
ble reist søks mål om at ge ne ral for sam lin-
gens ved tak om ved tekts end ring var ugyl-
dig. Ved tek te ne had de in gen reg ler om 
stem me mes sig iden ti fi ka sjon av ak sjo næ rer.  
Høy es te rett tok ut gangs punkt i at det ikke 
gjel der noen al min ne lig re gel om iden ti fi-
ka sjon av sel ska per i kon sern for hold, jf. 
Rt. 1994 s. 581 (Scanvest Ring). Etter en 
gjen nom gang av retts prak sis og teo ri 
av gjor de Høy es te rett like vel at kon sern sel-
ska pe ne som eide ak sjer, måt te iden ti fi se-
res med hver andre, slik at generalforsam-
lingsvedtaket der kon sern sel ska pe ne had de 
ut gjort det nød ven di ge stem me fler tal let, 
ble kjent ugyl dig. Høy es te rett be grun net 
sitt stand punkt med for måls be trakt nin ger 
og om gå el ses syns punk ter. Høy es te rett vis te 
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til at ved tekts be stem mel sen had de til for-
mål å sik re mot at aksjonærinnflytelse ble 
kon sen trert på noen få hen der. Da vil le et 
spred nings salg til kon sern sel ska per ute luk-
ken de for å kun ne stem me for ak sjer som 
alle er kon trol lert på én hånd, være en 
retts stri dig om gå el se av stem me retts be-
grens nin gen. For må let med be grens nin gen 
kun ne bare be skyt tes der som kon sern sel-
ska pe ne ble be dømt som én ak sjo nær.  
Se Rt. 2012 s. 1628 for fle re de tal jer.

Re sti tu sjon av ut byt te og 
er stat ning for ilig net skatt
A solg te i ap ril 2006 alle ak sje ne i et ak sje-
sel skap til sel ska pets fire an sat te med over-
ta kel se og opp gjør 11. juli 2006. I or di nær 
ge ne ral for sam ling 14. juni 2006 ved tok A 
års regn ska pet for 2005 hvor det bl.a. var 
inn ar bei det en ge vinst ved salg av sel ska-
pets utleieeiendom til en tred je mann. Det 
ble ikke av satt ut byt te for regn skaps året 
2005, men det ble i en eks tra or di nær 
ge ne ral for sam ling se ne re sam me dag 
be slut tet ut de ling av ut byt te med TNOK 
444 som ble ut be talt A i no vem ber 2006.  
I for bin del se med re vi sjo nen av års regn-
ska pet for 2007 opp stod det spørs mål om 
ei en dom men ble solgt i 2006, og ikke i 
2005, og om års regn ska pet for 2005 der-
for var urik tig. Kjø per nes un der sø kel ser 
le det til at sel ska pet frem met krav mot A 
om re sti tu sjon av det ut be tal te ut byt tet,  
jf. ak sje lo ven § 3–7, og et er stat nings krav, 
jf. ak sje lo ven § 17–1, for den skat ten som 
sel ska pet var ilig net for ge vins ten ved  
sal get av ei en dom men. Lagmanns ret ten 

god tok at sel ska pets sty re og ge ne ral for-
sam ling, først etter at sa ken var an lagt, 
had de be slut tet å frem me restitusjonskrav 
etter ak sje lo ven § 3–7 (sty rets kom pe tan se) 
og er stat nings krav etter ak sje lo ven § 17–1 
(ge ne ral for sam lin gens kom pe tan se). Ret-
ten la vi de re til grunn at de sær li ge for el-
del ses fris te ne i ak sje lo ven §§ 5–22 og 5–23 
ikke gjel der et sel skaps søks mål mot en 
ak sjo nær, og at kra vene hel ler ikke var 
tapt på grunn av al min ne lig for el del se 
el ler pas si vi tet.

Lagmanns ret ten kom etter en vur de ring av 
de fak tis ke om sten dig he te ne til at As an før-
sel om at han had de kjøpt ei en dom men av 
sel ska pet i 2005, men vi de re solgt den til 
tred je mann i 2006, ikke med før te rik tig het. 
A had de ikke ført ei en dom men i sin selv an-
gi vel se for 2005, et lå ne til sagn i 2005 var 
ikke ak sep tert, og et sty re ved tak i 2005 
kun ne ikke opp fat tes som en av ta le med A, 
men kun som en full makt til sty ret om å 
sel ge ei en dom men for en viss min ste pris. A 
had de ikke gitt skrift lig bud, og bu det fra 
tred je mann til meg le ren had de kom met inn 
først i 2006. Ret ten kon klu der te der for 
med at ei en doms sal get skul le vært ført i 
2006-regn ska pet og at «et salg til A i 2005 
frem står som en kon struk sjon med det 
for mål at sel ska pet skul le få en ge vinst som 
skul le dan ne grunn lag for ut be ta ling av 
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For at vi skal lykkes, er det viktig at vi 
er mange. Sammen er vi sterke!
Derfor bør også du bli medlem i Revisorforeningen.

Visste du at:
du som medlem får betydelige rabatter både på 
kurs, bøker og tidsskrifter, og at vi i tillegg legger 
til rette for at du på enklest mulige måte kan være 
løpende oppdatert innenfor alle de fagområdene 
du må beherske i jobben din?

Visste du at:
du som medlem – enten du jobber innen revisjon, 
regnskapsføring eller andre bransjer – har 
mulighet for å stille spørsmål/diskutere faglige 
spørsmål med våre eksperter innen alle relevante 
fagområder?

Visste du at:
du som medlem får tilbud om en rekke medlems
fordeler? Ved å benytte våre forsikringsordninger 
og vår nye bankavtale vil du kunne spare inn 
kostnaden ved medlemskap allerede i år 1!

Hvorfor vente? 
Meld deg inn i dag!

Husk at...
Revisorforeningen arbeider for gode og  hensiktsmessige 
rammevilkår for norske revisorer og for næringslivet. Som 
talerør for deg som enkeltmedlem og for bransjen kan vi 
påvirke veivalg og beslutninger som får  konsekvenser for 
deg i ditt daglige arbeid.

Tvangs opp løs ning og mang lende 
regi stre ring av re vi sor
Fore taks re gis te ret vars let 14. ap ril 2012 et 
fore tak om at det kun ne bli tvangs opp løst 
uten yt ter li ge re var sel der som det ikke 
in nen en må ned ble valgt ny re vi sor, jf. 
ak sje lo ven § 16–15, før s te ledd nr. 4, jf. 
§ 16–7. By fog den avsa 10. ok to ber 2012 
kjen nel se om tvangs opp løs ning. Kjen nel-
sen ble an ket og krevd opp he vet si den 
sel ska pet alle rede 8. ok to ber 2012 had de 
ved tatt å opp lø se sel ska pet og valgt av vik-
lings sty re, og si den sel ska pet had de valgt 
ny re vi sor i ge ne ral for sam ling 9. mai 2012, 
uten at noe av det te var meldt til regi stre-
ring i Fore taks re gis te ret før 10. ok to ber 
2012. Lagmanns ret ten opp he vet tvangs-
opp løs nin gen og vis te til en til sva rende sak 
i LB-2012–38 408. Det te ble be grun net 
med at by fogd em be tet ma te ri elt ikke 
had de kom pe tan se til å be slut te tvangs-
opp løs ning si den sel ska pet alle rede før 
tvangs opp løs nin gen på egen hånd had de 
be slut tet opp løs ning og av vik ling. Det var 
ikke av be tyd ning at sel ska pet ikke had de 
meldt oppløsningsbeslutningen til Fo re-
taks re gist ret før tvangs opp løs nin gen. Sel-
ska pet ble imid ler tid på lagt å dek ke saks-

kost na de ne si den sel ska pet ikke had de 
meldt end rin ge ne til Fore taks re gis te ret i 
tide før tvangs opp løs nin gen ble ved tatt, jf. 
LB-2003–133.

Se Lov da ta, LB-2012–179 954, for fle re 
de tal jer.

ak sje ut byt te til A.» Regn skapet for 2005 var 
der for urik tig, og ut byt tet for 2005 var «i 
strid med be stem mel se i lo ven». Ret ten slo 
vi de re fast at A had de vært i ond tro, og at 
ut byt tet der for måt te til ba ke be ta les til sel-
ska pet, jf. ak sje lo ven 3–7. Ret ten gav også 
med hold i er stat nings kra vet for ilig net skatt 
med TNOK 113.

A had de krevd lem ping av even tu elt 
an svar. Ret ten slo fast at restitusjonskrav 
etter ak sje lo ven § 3–7 ikke kan lem pes, og 
at det forøvrig uan sett ikke var grunn lag 
for lem ping av an svar ut fra As ut vis te 
skyld. En de lig av vis te ret ten As mot reg-
nings krav mot ak sje kjø per ne, som ikke 
had de gjort opp hele restkjøpesummen for 
ak sje ne, i det krav og mot krav ikke fore lå 
mel lom de sam me par te ne. Ret ten pek te 
dess uten på at mot reg ning mot sel ska pets 
restitusjonskrav etter ak sje lo ven § 3–7 
an ta ke lig ikke er mu lig, jf. Rt. 2008 s. 385 
og Aar bak ke mfl. s. 196. A ble − ikke over-
ras kende − dømt til å be ta le sa kens 
om kost nin ger!

Se Lov da ta, LB- 2011–17717, for fle re 
de tal jer.


