Rettelser til Næringslivets Lovsamling 2017.
Det har dessverre oppstått enkelte feil i forbindelse med ombrekking av lovteksten i
aksjelovene. Forlaget beklager dette og de ulemper som det måtte medføre.
Rettelsene gjelder kun aksjelovene. De er markert med gult.
Aksjeloven § 4-17: Deler av 3. ledd samt 4., 5.og 6. ledd er falt ut:
AS § 4-17. Virkningen av at samtykke blir nektet
(1)
Nekter styret å gi samtykke til ervervet, kan erververen
1. omgjøre avtalen med avhenderen, hvis ikke noe annet er fastsatt i avtalen;
2. avhende aksjen;
3. reise søksmål om gyldigheten av nektelsen;
4. kreve aksjen innløst etter reglene i tredje til sjette ledd.
1
(2)
Tiltak etter første ledd må være iverksatt innen to måneder etter at erververen mottok underretning om
at samtykke til ervervet var nektet, hvis ikke vedtektene har lengre frist. 2Oversittes fristen, kan styret kreve
aksjen solgt gjennom namsmyndighetene etter reglene om tvangssalg. 3Bestemmelsene i tvangsfullbyrdelsesloven § 10-6, jf § 8-16 om det minste bud som kan godtas, gjelder ikke ved salget. 4Er det reist søksmål om
gyldigheten av en nektelse, kan tvangssalg tidligst finne sted to måneder etter at rettskraftig dom foreligger. 5Det
samme gjelder dersom det er reist søksmål med krav om innløsning etter tredje til sjette ledd.
1
(3)
Når styret har nektet samtykke til et aksjeerverv, kan erververen kreve at selskapet innløser aksjene etter
reglene om erverv av egne aksjer eller nedsetting av aksjekapitalen. 2Dette kan likevel ikke kreves hvis
1. selskapet utpeker en annen som er villig til å overta aksjene på samme vilkår som erververen, eller
2. innløsning vil medføre vesentlig skade for selskapets virkomhet eller for øvrig virke urimelig overfor
selskapet.
1
(4)
Krav om innløsning må fremsettes senest to måneder etter at erververen mottok underretning om at
samtykke til ervervet var nektet. 2Er avtalen omgjort etter første ledd nr 1, kan kravet om innløsning i stedet
fremsettes av avhenderen, likevel slik at avhenderens frist for å kreve innløsning tidligst utløper en måned etter
omgjøringen.
1
(5)
Innløsningssummen skal fastsettes etter aksjens virkelige verdi på det tidspunktet kravet er fremsatt. 2En
bestemmelse i vedtektene som angir beløpet eller hvordan innløsningssummen skal beregnes, kan lempes etter
avtaleloven § 36.
(6)
Oppnås ikke enighet om innløsningskravet, avgjøres dette ved skjønn, hvis ikke noe annet blir avtalt.
Kommentar: En vanlig regel er at lovendringer kan innarbeides for hånd i lovsamlingen og likevel benyttes til eksamen. Dette bør likevel klareres
med det lokale eksamenskontor. Trykte utskrifter er normalt ikke tillatt.
De følgende rettelsene kan uten vanskelighet rettes for hånd i lovsamlingen.

Asl. § 4-25: Første ledd nr. 1 skal ha linjeskift etter «dersom»:
AS § 4-25. Utløsning av en aksjeeier
(1)
Retten skal etter søksmål fra selskapet utløse en aksjeeier fra selskapet dersom
1. aksjeeieren ved mislighold har krenket selskapsforholdet vesentlig, eller
2. det har oppstått et alvorlig og varig motsetningsforhold mellom aksjeeieren og andre aksjeeiere i
selskapet vedrørende driften av selskapet, eller det foreligger andre tungtveiende grunner som tilsier at
aksjeeieren utløses.
(2)
Beslutning om at selskapet skal reise sak om utløsning treffes av generalforsamlingen etter forslag fra
styret.
1
(3)
§ 4-24 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. 2Kravet om utløsning kan ikke tas til følge dersom
aksjeeieren er villig til å overdra aksjene til en annen som selskapet utpeker mot et vederlag som minst svarer til
utløsningssummen. 3Etter krav fra selskapet kan retten ved kjennelse bestemme at saksøkte ikke kan utøve
rettighetene som aksjeeier under sakens behandling.

Asl. § 5-3 første ledd skal merkes med
(1).
AS § 5-3. Stemmerett. Inhabilitet
(1)1Hver aksje gir én stemme når noe annet ikke følger av
loven eller vedtektene. 2Vedtektene kan inneholde
bestemmelser om stemmerettsbegrensning som er knyttet
til person. 3I vedtektene kan det også fastsettes at aksjene
i en aksjeklasse ikke skal gi stemmerett eller skal ha
begrenset stemmevekt.

ASA § 5-4. Stemmerett. Inhabilitet
1
(1)
Hver aksje gir én stemme når noe annet ikke
følger av loven eller vedtektene. 2Vedtektene kan
inneholde bestemmelser om stemmerettsbegrensning
som er knyttet til person. 3I vedtektene kan det også
fastsettes at aksjene i en aksjeklasse ikke skal gi
stemmerett eller skal ha begrenset stemmevekt. 4Slik
vedtektsbestemmelse skal godkjennes av departementet
dersom det samlede pålydende av aksjer i selskapet med
slike stemmerettsbegrensninger skal utgjøre mer enn
halvparten av aksjekapitalen i selskapet.

Asl./asal. § 5-3, annet, tredje og fjerde ledd gjelder for begge lover:
(2) 1En stemmerettsbegrensning som er knyttet til en aksje eller person, er uten betydning i forhold til
bestemmelser i denne loven som gir rettigheter til hver aksjeeier eller til aksjeeiere som eier eller
representerer en viss del av aksjekapitalen. 2Det samme gjelder i forhold til bestemmelser som - for at en
beslutning skal være truffet - krever tilslutning fra en viss del av den aksjekapital som er representert på
generalforsamlingen.
(3) 1Stemmerett kan ikke utøves for en aksje som tilhører selskapet selv eller et datterselskap. 2En slik
aksje skal ikke regnes med når en beslutning krever samtykke fra samtlige aksjeeiere eller en viss del av
aksjekapitalen, eller når en rett kan utøves bare av eierne av en viss del av selskapets aksjekapital.
(4) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen
om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar overfor selskapet, og heller ikke om søksmål mot andre
eller om andres ansvar dersom han eller hun har en vesentlig interesse i saken som kan være stridende
mot selskapets.

Asl./Asal. § 6-7 første ledds annet punktum gjelder for begge lover
§ 6-7. Tilbaketreden og avsetting før tjenestetiden opphører
ASA (1) 1Et styremedlem har rett til å tre tilbake
AS (1) Et styremedlem har rett til å tre tilbake før
før tjenestetiden er ute dersom særlig grunn
tjenestetiden er ute.
foreligger.
2
Styret og den som har valgt styremedlemmet, skal gis rimelig forhåndsvarsel.
(2) 1Et styremedlem kan avsettes av den som har valgt styremedlemmet. 2Dette gjelder ikke et
styremedlem som er valgt etter § 6-4, jf § 6-5.
1

Endret ved lov 2017 nr 2017 nr 71. (1.ledds 1.pkt i asl).

