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SEL SKAPS RETT

Sty re mø te og ge ne ral for sam ling:

Ut vi det ad gang  
til elek tro nis ke mø ter

Vi vil kom me inn på noen prak tis ke 
spørs mål knyt tet til av hol del se av slike 
mø ter, hvor det kan være et be ty de lig 
an tall per so ner som skal del ta. Selv om 
det nå er ved tatt vide unn taks for skrif
ter, er det ikke slik at sel ska pe ne står 
fritt til å vel ge platt form for mø tet. 
Det er frem de les et grunn leg gen de 
krav at mø tet kan hol des på be tryg
gen de vis, slik at møte for men ikke 
med fø rer at det i et ter tid kan rei ses tvil 
for eks em pel om hvem som del tok i 
mø tet el ler ut fal let av av stem nin ger.

Av slut nings vis vil vi også knyt te noen 
kor te kom men ta rer til si tua sjo nen for 
en kel te and re sel skaps for mer.

Koronaloven og mid ler ti di ge 
unn tak fra ak sje lo ve ne mv.

Med hjem mel i koronaloven § 2 er det 
gitt for skrif ter som ge ne relt gjør unn
tak fra krav om fy sisk møte i hen
holds vis ak sje lo ve ne, sam vir ke lo ven, 
sel skaps lo ven og stif tel ses lo ven. Unn ta
ket gjel der for de sel skaps for me ne som 
er re gu lert av de oven nevn te lo ve ne, 
noe som om fat ter blant an net ak sje 
og all menn ak sje sel ska per, sam vir ke
fore tak, an svar li ge sel ska per, kom man
ditt sel ska per og stif tel ser. I til legg er 
det pre si sert i unn taks for skrif ten for 
ak sje lo ve ne at unn taks for skrif ten gjel
der til sva ren de for fi nans fore tak som 

ikke er or ga ni sert som ak sje sel skap 
el ler all menn ak sje sel skap.

Unn taks for skrif te ne tråd te i kraft  
28. mars 2020, et ter en svært rask 
saks be hand ling (der for skrifts for
slage ne ble sendt på hø ring 23. mars 
2020 og hø rings fris ten ut løp  
da gen et ter).

For skrif te ne skal gjel de så len ge koro
naloven gjel der. Koronaloven tråd te i 
kraft 27. mars 2020 og opp he ves én 
må ned et ter ikraft tre del se. Det te in ne
bæ rer at unn taks for skrif te ne opp he ves 
27. ap ril 2020, med mind re koronalo
vens va rig het for len ges.

Advokat
Svein Gunnar Stang Hansen
Partner PwC

Advokat
Andreas Dypvik
Direktør PwC

Flere selskapsformer er nå gitt 
unntak fra krav om fysiske møter.

Re gje rin gen har som ledd i kri se hånd te rin gen ved tatt for skrif ter som for fle re  
sel skaps for mer gir ge ne rel le unn tak fra krav om fy sis ke mø ter. Vi vil i den ne ar tik ke len gi 

en kort over sikt over ad gan gen det nå er i ak sje sel ska per og all menn ak sje sel ska per  
til å hol de sty re mø ter og ge ne ral for sam lin ger uten fy sisk opp mø te.
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Det er verdt å mer ke seg at ge ne ral for
sam lin ger som det er inn kalt til i lø pet 
av for skrif tens gyl dig hets pe ri ode, kan 
av hol des et ter for skrif tens reg ler, selv 
om for skrif ten skul le være ut løpt på 
da gen ge ne ral for sam lin gen skal hol des.

Sty re mø te

Ak sje lo ven åp ner for at sty re mø ter kan 
av hol des på an nen måte enn fy sisk 
møte, for eks em pel ved sir ku la sjon av 
do ku men ter, te le fon mø te el ler vi deo
kon fe ran se. For ak sje sel ska pe ne gjel der 
det te alle saks ty per, men si tua sjo nen er 
en an nen i all menn ak sje lo ven; her er 
det krav om fy sisk møte for be hand
ling av års regn skap, års be ret ning og 
le der løn nin ger.

Børs reg le ne kre ver of fent lig gjø ring av 
års rap por ten in nen ut lø pet av ap ril. 
Det te be tyr at det for man ge all menn
ak sje sel ska per vil være et be hov for å 
av hol de sty re mø te i lø pet av den nær
mes te ti den.

Det er nå av klart med unn taks for skrif
ten at dis se sty re mø te ne ikke be hø ver å 
være fy sis ke mø ter. Unn taks for skrif
tens § 3 (1) slår ut tryk ke lig fast at sty
rets le der kan be slut te at sty ret skal 
be hand le og av gjø re en hver sak i te le
fon el ler vi deo møte, skrift lig el ler på 
an nen be tryg gen de måte uten at sty re
med lem me ne er fy sisk sam let.

Det te med fø rer også at sty rets med
lem mer og dag lig le der ikke kan kre ve 
at sty re be hand lin gen skjer i møte, slik 
de nor malt har an led ning til et ter 
ak sje lo ve nes § 619 (2).

Gjen nom fø ring av elek tro nis ke  
sty re mø ter
Både te le fon mø ter og vi deo mø ter må 
an s es som en trygg løs ning, så fremt 
saks do ku men ta sjo nen er til strek ke lig 
for be redt og man leg ger til ret te for 
sup ple ren de in for ma sjon umid del bart 
fra dag lig le der i mø tet. Det an be fa les 
at det fø res til strek ke lig kon troll med 
og au ten ti se ring av møte del ta kel sen.

En kel te saks ty per vil også kun ne egne 
seg for å bli be hand let ved sir ku la sjon 
av do ku men ter. Det te vil for eks em pel 

kun ne være til fel le for enk le sa ker, el ler 
sa ker der saks for hol det er grun dig 
opp lyst ved dia log i tid li ge re sty re mø
ter og det enes te som gjen står er sty rets 
en de li ge god kjen nel se.

For det til fel let at sty rets saks be hand
ling skul le skje i fy sisk møte, fast slår 
unn taks for skrif tens § 3 (2) at et hvert 
sty re med lem kan kre ve å få del ta pr. 
te le fon el ler vi deo el ler på an nen 
be tryg gen de måte uten å være fy sisk til 
ste de. Det sam me gjel der dag lig le der, 
re vi sor og and re for sa ker der dis se har 
rett el ler plikt til å del ta. Også sty rets 
møte med re vi sor et ter re vi sor lo ven 
§ 23 er om fat tet av unn taks reg le ne, 
og kan så le des fore tas for eks em pel 
som vi deo møte.

Sty re pro to kol len kan sig ne res ved bruk 
av elek tro nisk sig na tur, jf. ak sje lo ve nes 
§ 16 (2).

Ge ne ral for sam ling

For ak sje sel ska pe ne har vi lov hjem mel 
for å hol de ge ne ral for sam ling uten 
fy sisk møte. Det føl ger av ak sje lo ven 
§ 57 at en sak kan be hand les uten 
fy sisk møte, her un der ved hjelp av 
elek tro nis ke hjel pe mid ler (elek tro nisk 
ge ne ral for sam ling), men det te for ut
set ter at in gen av ak sjo næ re ne mot set
ter seg slik be hand ling. I til legg føl ger 
det av ak sje lo vens § 511 b at ak sjo næ
re ne har rett til å del ta på ge ne ral for
sam ling ved hjelp av elek tro nis ke hjel
pe mid ler, med mind re sty ret fin ner at 
det fore lig ger sak lig grunn for å nek te. 
Del ta kel se ved hjelp av elek tro nis ke 
hjel pe mid ler kan bare skje når del ta
kel sen og stem me giv nin gen kan kon
trol le res på en be tryg gen de måte.

All menn ak sje sel ska pe ne har et ter all
menn ak sje lo ven ikke den sam me ge ne
rel le ad gan gen til for enk let ge ne ral for
sam ling uten fy sisk møte, og har der
med hel ler ikke ad gang til full sten dig 
elek tro nisk ge ne ral for sam ling. All
menn ak sje lo ven § 58 a åp ner imid ler
tid for at sty ret kan be slut te at ak sjo
næ rer kan del ta på ge ne ral for sam ling 
ved bruk av elek tro nis ke hjel pe mid ler, 
for ut satt at det kan fø res til strek ke lig 

kon troll og au ten ti se ring av møte del ta
kel se og stem me giv ning.

Unn taks for skrif tens § 4 fast slår nå 
med virk ning for både ak sje sel skap og 
all menn ak sje sel skap at sty ret kan 
be slut te at ge ne ral for sam ling skal hol
des helt el ler del vis uten fy sisk møte. 
Sty ret skal sør ge for at alle ak sje ei e re 
kan del ta og stem me, og at del ta kel se 
og stem me giv ning kan kon trol le res på 
be tryg gen de måte. Det er pre si sert i 
unn taks for skrif ten at ge ne ral for sam lin
gen kan skje ved bruk av te le fon el ler 
vi deo møte. Sty ret skal også sør ge for at 
re vi sor, dag lig le der og and re som har 
rett el ler plikt til å del ta, kan del ta på 
ge ne ral for sam lin gen uten å være fy sisk 
til ste de.

Av hol del se av fullt ut elek tro nisk ge ne
ral for sam ling er med det te til latt i 
både ak sje og all menn ak sje sel ska per, 
og frem gangs måten kan hel ler ikke 
nek tes ved at ak sjo næ rer mot set ter seg 
det.

Gjen nom fø ring av elek tro nisk ge ne ral-
for sam ling på be tryg gen de måte
Gjen nom fø rin gen av elek tro nisk ge ne
ral for sam ling vil kun ne med fø re en del 
prak tis ke ut ford rin ger, sær lig i sel ska
per med man ge ak sjo næ rer. Det er 
som nevnt et krav at del ta kel se og 
stem me giv ning må kon trol le res på 
be tryg gen de måte, noe som stil ler krav 
til de tek nis ke løs nin ge ne som be nyt
tes.

Kra vet om be tryg gen de av hol del se av 
ge ne ral for sam ling gjel der også et ter 
reg le ne i all menn ak sje lo vens § 58 a og 
ak sje lo vens § 511 b (1) om del ta gel se 
på ge ne ral for sam ling ved elek tro nis ke 
hjel pe mid ler. For ar bei de ne til dis se 
be stem mel se ne kan der for gi en viss 
vei led ning med tan ke på hva som kan 
an s es som be tryg gen de.1

Det er bl.a. i for ar bei de ne lagt opp til 
at det ikke stil les be stem te tek nis ke 
krav til elek tro nis ke løs nin ger, da det 
vil være for skjel lig fra sel skap til sel
skap hva som kre ves med tan ke på å 
hind re feil, og nye løs nin ger kan kom

1 Ot.prp. nr. 46 (2008–2009), punkt 3.10 og Prop. 112 L 
(2016–2017), punkt. 5.1.3.5. 
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me inn et ter som tek no lo gi en ut vik ler 
seg. Sy ste met som sty ret vel ger, må 
både sør ge for at ak sje ei er ne kan ut ø ve 
sine ret tig he ter til å del ta, ytre seg og 
avgi stem me uhind ret av sy ste met. 
Sy ste met må være drifts sik kert. Sy ste
met må på på li te lig måte sik re re gist re
ring av det an tall ak sjer, ak sjo næ rer 
mv. som er re pre sen tert. Det sam me 
gjel der stem me giv ning og av kla ring av 
stem me re sul tat. For å sik re au ten ti se
rin gen vil sy ste mer med pass ord o.l. 
kun ne være en for del.

Det vil for en del sel ska per bli spørs
mål om det er nød ven dig å få på plass 
egne stem me giv nings sy ste mer e.l. for å 
av hol de ge ne ral for sam lin gen, el ler om 
or di næ re di gi ta le hjel pe mid ler er til
strek ke lig for be tryg gen de be hand ling. 
Som det frem hol des av de par te men tet 
i for ar bei de ne til ak sje lo ven § 511 b, 
vil det i sel skap med få ak sje ei e re van
ske lig være grunn lag for å av skjæ re 
del ta kel se pr. te le fon, Skype el ler til
sva ren de løs nin ger, så len ge iden ti te ten 
til del ta ke ren er klar.

I sel ska per med man ge ak sje ei e re kan 
det te stil le seg an ner le des. Her vil for 
eks em pel et te le fon mø te kun ne med
fø re stor ri si ko for feil med tan ke på 
for eks em pel del ta ker lis ten og stem me
giv ning. Det te kan bety at det i slike 
sel ska per må på plass egne elek tro nis ke 
sy ste mer som mu lig gjør av hol del se av 
ge ne ral for sam lin gen på be tryg gen de 
vis. Det te frem he ves også av de par te
men tet i for ar bei de ne til ak sje lo ven 
§ 511 b2: «Det bør imid ler tid et ter 
de par te men tets syn kun ne stil les krav 
om at sel ska pet i god tid før ge ne ral
for sam lin gen har søkt å etab le re elek
tro nis ke løs nin ger som iva re tar ak sje ei
er nes mu lig het til å føl ge opp sine 
ak sje ei er ret tig he ter ved elek tro nisk 
del ta kel se. Selv om til ret te leg ging for 
slik del ta kel se kan in ne bæ re kost na der 
for sel ska pet, er ikke kost na der ale ne 
til strek ke lig til å av skjæ re elek tro nisk 
del ta kel se, så len ge dis se kost na de ne 
må an s es som ri me li ge sett hen til sel
ska pets stør rel se, ak sje ei er struk tur og 
de kost na der fy sisk til ste de væ rel se vil 
på fø re ak sje ei er ne.».

2 Prop. 112 L (2016–2017), punkt. 5.1.3.5.

Bruk av full mak ter og for hånds stem mer
I til legg til å ha en tek nisk til freds stil
len de løs ning for å av hol de ge ne ral for
sam lin gen elek tro nisk, vil en del prak
tis ke ut ford rin ger kun ne av hjel pes ved 
å inn hen te flest mu lig skrift li ge full
mak ter fra ak sjo næ re ne på for hånd, for 
på den ne må ten å be gren se an tal let 
stem mer som av gis un der veis i sel ve 
ge ne ral for sam lin gen.

Det sam me opp nås ved å inn hen te for
hånds stem mer. I ut gangs punk tet kre
ver for hånds stem ming en be stem mel se 
i sel ska pets ved tek ter som til la ter det te, 
jf. asl. § 511 b (2) og asal. § 58 b, 
men det te kra vet er satt til side i unn
taks for skrif tens § 4 (2). Det føl ger av 
den ne be stem mel sen at sty ret kan fast
set te nær me re krav til gjen nom fø rin
gen av del ta kel sen og stem me giv ning i 
ge ne ral for sam lin gen, her un der at sty
ret kan be slut te å til la te for hånds stem
ming uten at det er ved tekts fes tet.

And re for hold knyt tet til av hol del se av 
ge ne ral for sam ling
Det føl ger av ak sje lo ve ne at ge ne ral for
sam lin gen bare kan ut set tes frem til 
slut ten av juni. Unn taks for skrif ten 
gjør ikke unn tak fra den ne fris ten, noe 
som kan ten kes å ska pe ut ford rin ger 
for en kel te sel ska per. For eks em pel kan 
vel det te ten kes å gjel de en del sel ska
per i seg men tet for små og mel lom
sto re fore tak, som nor malt har av holdt 
sine ge ne ral for sam lin ger ved fy sisk 
opp mø te, men som nå på kort tid må 
få på plass egne løs nin ger for å av hol de 
ge ne ral for sam ling elek tro nisk, for eks
em pel for di det er for man ge ak sjo næ
rer til å av hol de ge ne ral for sam lin gen 
som vi deo møte.

Skal det av hol des fy sis ke ge ne ral for
sam lin ger hvor det ven tes opp mø te, er 
det vik tig å set te seg inn i og føl ge 
myn dig he te nes an be fa lin ger/ret nings
lin jer om av hol del se av stør re ar ran ge
men ter og even tu elt søke myn dig he
te ne om til la tel se.

For ak sje sel ska per, all menn ak sje sel ska
per og sam vir ke fore tak som har ved
tekts be stemt en tid li ge re av hol del se av 
or di nær ge ne ral for sam ling og or di nært 
års mø te enn 30. juni, er det på grunn 

av covid19pandemien gitt en mid ler
ti dig for skrift med hjem mel i korona
loven § 2. Den gir sty ret i slike fore tak 
ad gang til å ut set te or di nær ge ne ral for
sam ling/or di nært års mø te til den lov
be stem te fris ten på seks må ne der et ter 
regn skaps å rets ut gang i hen holds vis 
ak sje lo ven § 55 (1), all menn ak sje lo
ven § 56 (1) og samvirkelova § 41 
(1). For skrif tens unn tak for ved tekts
be stemt av hol del se av or di nær ge ne ral
for sam ling/or di nært års mø te vil gjel de 
så len ge inn kal lin gen er skjedd før den 
tids be gren se de koronaloven ut lø per.

Ge ne ral for sam lings pro to kol len kan 
sig ne res ved bruk av elek tro nisk sig na
tur, jf. ak sje lo ve nes § 16 (2).

Skat te mes si ge kon se kven ser

For noen få sel ska per kan ste det for 
sty re mø ter og ge ne ral for sam ling ha 
be tyd ning for hvor sel ska pet er skat te
mes sig hjem me hø ren de. I så fall bør 
det te for hol det være med i vur de rin
gen før en de lig av gjø rel se tas. I tvils til
fel ler bør råd hos skatte eks per ti se 
sø kes.

And re sel skaps for mer

Som nevnt un der punk tet Koronalo
ven og mid ler ti di ge unn tak fra ak sje lo
ve ne mv. oven for, om fat ter unn taks
for skrif te ne blant an net ak sje og all
menn ak sje sel ska per, sam vir ke fore tak, 
an svar li ge sel ska per, kom man ditt sel
ska per og stif tel ser.

I til legg er det gitt en mid ler ti dig for
skrift som gjør unn tak fra kra vet om 
fy sisk opp mø te på års mø te og ge ne ral
for sam ling i bo lig byg ge lag, ei er sek
sjons sam ei er og bo retts lag.

Det fore lig ger imid ler tid ikke pr. i dag 
så vidt vi er kjent med, for slag til unn
taks reg ler for hel se fo re tak, Vin mo no
po let og and re stats fore tak med sær
skilt re gu le ring. De sam me hen syn vil 
gjel de for dis se sel ska pe ne/sam men
slut nin ge ne, og det bør der for et ter 
vårt syn gis ut tryk ke li ge unn taks reg ler 
også for dis se. Det gjen står å se om det 
kom mer unn tak også for dis se sel ska
pe ne.


