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Et av de tydeligste utslagene av finanskrisen er kapitaltørke. Kredittmarkedet har stoppet opp. 
Dette kan skape akutte likviditetsproblemer for bedrifter som har basert pågående prosjekter på 
fremtidig lånefinansiering fremfor egen kontantstrøm. Spørsmålet er aktuelt for mange rigg-
selskaper på Oslo Børs. Tilsvarende problemer oppstår for selskaper som er basert på at 
obligasjonslån som forfaller skal dekkes inn ved utstedelse av nye obligasjoner.  Dertil kommer 
at finanskrisen har resultert i verdifall på pantsatte eiendeler. Slikt verdifall kan medføre at 
selskapet bryter sine lånebetingelser og at lånet av den grunn forfaller før ordinært tid. Høyt 
belånte eiendomsselskaper vil typisk kunne rammes av dette. 

Når markedet for fremmekapital faller bort, er løsningen å reise egenkapital. Imidlertid har 
finanskrisen også medført at emisjonsmarkedet er trådt. Løsningen blir derfor at tegningskursen 
settes svært lav for å sikre at emisjonen fulltegnes. En rekke aktører i finansmarkedet synes å 
legge til grunn at emisjonsprisen kan dumpes så lenge alle aksjonærene likestilles og prisen ikke 
settes til underkurs. Underkursforbudet innebærer at emisjonskursen kan ikke være lavere enn 
aksjens pålydende, se asl./asal. § 10-12 (4) jf. § 2-12 (1). 

Likebehandlingen av aksjonærene ivaretas ofte ved at man vedtar en fortrinnsrettsemisjon, 
hvilket er aksjeselskapsrettens hovedregel jf. asl./asal. § 10-4. Er kapitalbehovet akutt, kan det 
foretas en rettet emisjon til utvalgte aksjonærer, jf. asl./asal. § 10-5, mens øvrige aksjonærer får 
tegne på samme vilkår i en etterfølgende reparasjonsemisjon. Denne fremgangsmåten kan åpne 
for at emisjonen går klar av reglene om myndighetsmisbruk, jf. asl./asal. § 5-21, for så vidt 
gjelder misbruksreglenes beskyttelse av likhetsprinsippet. 

Imidlertid reiser slike kriseemisjoner også spørsmål om aksjonærenes innskuddsplikt. Som 
hovedregel er innskuddsplikten begrenset til aksjenes tegningskurs, alternativt til kjøpesummen 
der hvor aksjene erverves i annenhåndsmarkedet. Dette innbærer at man som aksjonær ikke kan 
pålegges å skyte inn ytterligere midler selv om selskapet har et akutt kapitalbehov. En beslutning 
i strid med dette vil være ugyldig med mindre aksjonæren samtykker, se asl./asal. § 5-20 (1) nr. 1.  

Av samme grunn kan det være en nedre grense for en emisjonskurs selv der hvor den går klar av 
forbudet mot underkurs. Dersom emisjonskursen settes svært lavt, vil aksjonæren i realiteten bli 
pålagt en innskuddsplikt. Unnlatt innskudd vil medføre utvanning av aksjonærenes verdier til 
fordel for dem som tegner seg i emisjonen. Dette krenker aksjonærenes økonomiske rettigheter. 
En emisjonsbeslutning som fastlegger en svært lav kurs vil derfor kunne være i strid med 
urimelighetsvilkåret i reglene om myndighetsmisbruk, jf. asl./asal. § 5-21. Beslutningen vil i så 
fall være ugyldig med mindre samtlige aksjonærer samtykker i denne. Har man stemt for 
beslutningen, må slikt samtykke anses gitt. 

Utgangspunktet for riktig emisjonskurs er de underliggende verdier pr. aksje. Det har vært 
diskutert om det er aksjens omsetningsverdi eller de underliggende verdier bak hver aksje som 
representer aksjonærenes økonomiske interesse. Aksjenes omsetningsverdi er ofte lavere på 
grunn av såkalte likviditets- og minoritetsrabatter. Valg av verdsettelsesmetode beror på i hvilken 



sammenheng verdsettelsen skal foretas, se Rt. 2007 s.1392 (Flesberg Energiverk). Når en emisjon 
blir vedtatt i strid med aksjonærens vilje, er parallellen til tvangsovertakelse nær, jf. prinsippene i 
Rt. 2003 s. 713 (Norway Seafoods). Av den grunn bør utgangspunktet for vurderingen av 
emisjonskursen være aksjenes underliggende verdier. 

Når emisjonen skyldes et udekket likviditetsbehov, vil det imidlertid være tilnærmet umulig å 
reise kapital på en tegningskurs med utgangspunkt i de underliggende verdier. Dertil kommer at 
aksjekursen ofte ligger vesentlig under selskapets underliggende verdier pr. aksje. De fleste 
investorer vil ikke tegne aksjer i en emisjon når man kan kjøpe aksjene rimeligere på børsen. 
Misbruksreglene i § 5-21 åpner derfor for emisjonskursen kan settes vesentlig lavere enn både 
underliggende verdier og børskursen hvis det foreligger en saklig grunn. Dersom selskapet kan 
sannsynliggjøre en saklig grunn, vil ikke emisjonsbeslutningen være urimelig. 

En presset likviditet vil typisk kunne være en saklig grunn. Foreligger det betalingsforpliktelser 
som verken kan dekkes ved selskapets kontantstrøm eller ved nye låneopptak, er veien til en 
kriseemisjon kort. Imidlertid må ikke emisjonskursen settes lavere enn hva som er nødvendig for 
å reise kapital til å avhjelpe likviditetsbehovet. En emisjon til dumpingpris kan ikke samtidig 
benyttes til å hente inn kapital for å finansiere fremtidige vestambisjoner. Dette kan kanskje være 
hensiktsmessig sett fra ledelsens synspunkt, men aksjonærinteressen må her vinne frem. 
Selskapet må derfor ikke bare påvise et likviditetsbehov. Det må også sannsynliggjøres at 
emisjonen ikke går lenger enn hva det akutte likviditetsbehovet tilsier. Dertil må selskapet 
sannsynliggjøre at det ikke ville være mulig å skaffe den nødvendige kapital på en høyere 
emisjonskurs. Det vil her være aktuelt å innhente forklaring fra sakkyndige vitner med kjennskap 
til kapitalmarkedet.  

En del selskaper kan også ha en alternativ finansieringskilde utover løpende kontantstrøm fra 
virksomheten, nye lån og emisjoner. Dette gjelder salg av selskapets eiendeler. Dersom det kan 
foretas et helt eller delvis ”opphørssalg”, kan det være urimelig å heller velge en kriseemisjon til 
dumpingpris. Riktig nok vil et salg av selskapets eiendeler neppe være optimalt. Markedet vil 
ofte ha kjennskap til at selskapet må selge. Dertil kommer den generelle, og muligens 
forbigående, prisnedgangen som følge av finanskrisen. På den annen side kan det anføres at de 
aksjonærer som ønsker å sitte på slike eiendeler i påvente av bedre tider, heller bør kjøpe 
eiendelene for egen regning fremfor å pålegge hele aksjonærfellesskapet en 
innskuddsforpliktelse. For aksjonærer uten ledig likviditet vil et slikt salg kunne innbære et 
relativt sett mindre tap enn den utvanning som foretas i en dumpingemisjon. 

Urimelighetsvurderingen må foretas konkret for det enkelte selskap og for den enkelte 
emisjonsbeslutning. Av den grunn vil det være rom for differensiere mellom ulike selskapers 
virksomhet og balanse. Dersom selskapets eiendeler består av uferdige byggeprosjekter uten 
verdi utover pantelånet, er salg ingen alternativ finansieringskilde. Da er veien til en kriseemisjon 
kort. Motsatt kan det tenkes et eiendomsselskap som ønsker å posisjoner seg i forkant av et 
ordinært låneforfall. I et slik tilfelle kan ikke selskapet basere inndekningen av låneforfallet på at 
det skal foretas en emisjon på tegningskurs langt under både underliggende verdier og børskurs. 
Selv en hardt presset børskurs kan i slike tilfeller tenkes å være i nærheten av hva som er urimelig 
lav kurs.  



Poenget blir derfor å se på hvilke alternative finansieringskilder selskapet har. Emisjon til 
dumpingpris skal være siste alternativ. Et slikt vilkår vil dessuten kunne forebygge mot at 
emisjonen misbrukes i en maktkamp om selskapet. Det finnes en rekke eksempler på at 
majoritetsaksjonærer har valgt emisjonstidspunkt og emisjonskurs i lys av likviditetsproblemer 
hos aksjeminoriteten. Denne type utenforliggende hensyn fanges utgangspunktet ikke opp av de 
virkningsorienterte reglene om myndighetsmisbruk, jf. asl./asal. § 5-21. Ved å stille krav om at 
selskapet sannsynliggjør at andre finansieringsalternativer ikke var mulig, vil det være 
vanskeligere å misbruke fortrinnsrettsemisjoner til å ”kuppe” selskapet.  

(Fremstillingen er i hovedsak sammenfallende med en artikkel i PACTA 6/2009) 

 


