Selskapets forhold utad
– signatur, prokura,
fullmakter

Aktualitet - mål
•
•
•
•
•
•
•

Hvem kan binde selskapet utad?
Hvilke fullmakter har eierne?
Hvilke fullmakter ligger til styret?
Hvilke fullmakter har det enkelte styremedlemmet?
Hvilke fullmakter har daglig leder?
Hvilke fullmakter har andre ansatte?
Målet er å øke regnskapsføreres kompetanse på hvem som kan
binde aksjeselskaper utad
• Hvorfor? Viktig at kunden inngår avtaler med rette representanter
for seg selv og medkontrahenten for å unngå rettstap, ugyldighet, og
økonomisk tap
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Innledning

Rett og legitimasjon
• Den som opptrer utad må være berettiget til å opptre på vegne av
selskapet
• Legitimasjon innebærer et ytre skinn rett til å binde selskapet
• I aksjeselskap er styrets og daglig leders rett og legitimasjon
lovregulert i kapittel 6
• Retten/kompetansen kan være begrenset etter interne retningslinjer
• Det kan derfor forekomme at det ikke er sammenfall mellom
rett/kompetanse og legitimasjon
• Legitimasjonen medfører at selskapet likevel er bundet, selv om den
som handler for selskapet har gått utover sin (interne)
rett/kompetanse
• Innad i selskapet vil en overskridelse av styrets kompetanse kunne
medføre straffe- og eller erstatningsansvar

Inhabilitet – al § 6-27
• Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av
spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen
nærstående at medlemmet må anses for å ha fremtredende
personlig eller økonomisk særinteresse i saken. Det samme gjelder
for daglig leder
• Et styremedlem eller daglig leder må heller ikke delta i en sak om
lån eller annen kreditt til seg selv eller om sikkerhetsstillelse for
egen gjeld

Erfaringer med SMB-bedrifter
• Få personer er både eier, ansatt, ledelse og styre – samme personer
med alle hatter
• Rettspraksis viser imidlertid at det foretas formelle vurderinger også
i slike selskaper

Ulike
kompetansebestemmelser

Aksjeloven kapittel 6
• Al § 6-30 - Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma
• Al § 6-31 – Styret kan gi rett til å tegne selskapets firma – signatur
• Al § 6-32 - Daglig leder representerer selskapet utad i saker som
inngår i den daglige ledelse

Signatur
Utover dette kreves fullmakt:
• Al § 6-31 - Styret kan gi styremedlemmer, daglig leder eller
navngitte ansatte rett til å tegne selskapets firma. Slik fullmakt kan
fastsettes i vedtektene, som også kan begrense styrets myndighet til å gi
rett til å tegne selskapets firma
• Signatur kan gis til hvert enkelt styremedlem eller enkelte navngitte
styremedlemmer
• Den kan også gis til to eller flere styremedlemmer i fellesskap. Disse
styremedlemmene kan være navngitte, men behøver ikke være det
• Er signatur meddelt ett eller flere navngitte styremedlemmer i fellesskap,
får ikke et varamedlem signatur, selv om han eller hun faktisk fungerer
som styremedlem
• Retten til å tegne selskapets firma kan når som helst
tilbakekalles. Vedtektsfestet fullmakt kan tilbakekalles av styret når
generalforsamlingens beslutning ikke kan avventes uten skade for
selskapet
• Etter foretaksregisterloven § 3-1 første ledd nr 6 skal signatur registreres

Prokuraloven
• Har en næringsdrivende gitt noen en fullmakt som uttrykkelig er kalt
prokura, eller på annen måte betegnet noen som sin prokurist, er denne
bemyndiget til å opptre på vegne av foretaket i alt som hører til driften
av dette
• Prokura kan gis til daglig leder, ansatte eller andre
• Prokura kan gis til én eller flere, jf § 2
• Når en prokurist tegner firmaet, skal han til dette gjøre en tilføyelse som
viser prokuraforholdet (pr prokura, p p eller annen forkortelse av disse
ord), jf § 3
• En prokurist kan ikke overføre prokuraen til en annen, jf § 4
• Prokura kan når som helst tilbakekalles, jf § 5 (normalt ved registrering
og får virkning fra registreringen)
• Etter fregl. § 3-7 skal prokura registreres
• Den registrerte prokura anses for å være kommet i tredjemanns
kunnskap, jf. fregl. § 10-1.

Annen fullmakt - avtaleloven
• Selskapet kan gi andre fullmakter, jf avtaleloven kap 2
• Forutsetter riktig selskapsrettslig beslutning av korrekt organ – styret og daglig leder
innenfor sin kompetanse (til øvrig administrasjon)
• Alminnelige avtalerettslige regler
• Kan ikke registreres i Foretaksregisteret
• Grensen for fullmaktsforholdet - rett og legitimasjon
• Ulike typer fullmakter:
– Stillingsfullmakt – avtaleloven §§ 10 annet ledd og 15 – selvstendig (typisk daglig leder etter
aksjeloven)
– Frasagnsfullmakt – avtaleloven §§ 13, 14 og 16 – stiftet ved erklæring til tredjemann –
selvstendig – må være avgitt
– Oppdragsfullmakt – avtaleloven § 18 – myntet på fullmektigen og skal ikke vises frem til
medkontrahenten – uselvstendig
– Toleransefullmakt – passivitet fra fullmaktsgiveren
– Kombinasjonsfullmakt – culpasanksjon der tredjemann har begrunnede forventninger om
fullmakt
– Handelsagent – agenturloven
– Kommisjonsforhold – kommisjonsloven
– Meglere, bud og stråmenn – for eksempel eiendomsmegling

Kan aksjonærene binde
selskapet?

Generalforsamlingen
• Enkeltaksjonærer har ingen fullmakter i egenskap av aksjonær
• Gjennom generalforsamlingen er aksjonærene selskapets øverste
myndighet – aksjeloven kap 5
• Aksjeloven, stiftelsesgrunnlag, vedtekter og aksjonæravtale setter
rammene for selskapet - endring av vedtekter og formål krevet
kvalifisert flertall med 2/3
• Generalforsamlingen velger styret, og er overordnet styret og kan gi
styret instrukser som styret er forpliktet å følge
• Generalforsamlingen har ikke selv kompetanse til å forestå
forvaltningen av selskapet
• Generalforsamlingen kan ikke opptre utad på vegne av selskapet
• Generalforsamlingen kan ikke inngå avtaler

Styrets fullmakt

Aksjeloven § 6-30
•
•
•
•

Styret representerer selskapet utad og tegner dets firma
Styret har kompetansen til å binde selskapet i forhold til tredjemann
Styret må handle innenfor selskapets vedtektsfestede formål
Vedtektsbestemmelser ofte er angitt svært vidtfavnende, slik at
medkontrahenten ofte vil vinne rett – ikke medkontrahentens
ansvar å fortolke vedtektene for å ta stilling til om styret er innenfor
sin kompetanse

• Styret kan delegere fullmakt gjennom
– Signatur Aksjeloven § 6-31
– Prokura - prokuraloven
– Stillingsfullmakt – typisk daglig leder – aksjeloven § 6-32
– eller annen avtalefullmakt – avtaleloven kapittel 2

Det enkelte
styremedlems fullmakt

Aksjeloven kapittel 6
• Styrets rett og legitimasjon gjelder styret som kollektivt organ
• Det enkelte styremedlem kan ikke opptre for styret alene (unntak
for enestyre)

• Al § 6-31 - Det enkelte styremedlemmet kan ha blitt gitt signatur

Daglig leders fullmakt

Aksjeloven § 6-32
• Al § 6-32 - Daglig leder representerer selskapet utad i saker som
inngår i den daglige ledelse (stillingsfullmakt)
• Daglig leder kan i tillegg være tildelt signatur etter al § 6-31
• Daglig leder kan være tildelt prokura
• Daglig leders mandat kan også følge av andre avtalefullmakter,
retningslinjer og instrukser fra styret

Daglig leders plikter – aksjeloven
§§ 6-14 og 6-15
• Daglig leder står for den daglige ledelse av selskapets virksomhet
og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt
• Den daglige ledelse omfatter ikke saker som etter selskapets
forhold er av uvanlig art eller stor betydning
• Daglig leder kan ellers avgjøre en sak etter fullmakt fra styret i det
enkelte tilfellet eller når styrets beslutning ikke kan avventes uten
vesentlig ulempe for selskapet. Styret skal snarest underrettes om
avgjørelsen
• Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskap er i samsvar med
lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en
betryggende måte

Hva med andre ledere?
• I mange selskaper opereres det med flere ledere enn bare daglig leder.
• Ledergruppen kan da samlet forestå den daglige ledelse
• Følgende betegnelser er vanlig:
– Chief Executive Officer (CEO) - Den øverste lederen, som rapporterer til styret, og
som øvrige ledere gjerne rapporterer til
– Chief Operating Officer (COO) - Ansvarlig for selsksapets daglige drift, og rapporterer
gjerne til CEO
– Chief Financial Officer (CFO) – ansvarlig for selskapets finansielle stilling og
regnskap

• Disse betegnelsene følger ikke av aksjeloven, men har blitt innarbeidet som
vanlig organisering og arbeidsfordeling
• Man må likevel fortsatt se på den vanlige fullmaktslæren i norsk rett, og
eventuelle fullmakter til å binde selsakpet må være etablert på formelt korrekt
måte
• Etter aksjeloven § 6-2 skal det angis i vedtektene selskapet ha flere daglige
ledere, eller om styret eller bedriftsforsamlingen skal kunne bestemme at
selskapet skal ha flere daglige ledere. Det skal i så fall angis om flere daglige
ledere skal fungere som kollektivt organ.

Ansatte

Ansattes fullmakter
• Ingen fullmakter etter aksjeloven (utover daglig leder)
• Krever særskilt avtalemessig fullmaktsforhold dersom ansatte skal
kunne binde selskapet utad
• Stillingsfullmakter – lov og sedvane
• Al § 6-31 – navngitte ansatte kan tildeles signatur
• Ansatte kan ha prokura
• Annen avtalefullmakt

Overskridelse av
myndighet

Aksjeloven § 6-33
• Har noen som representerer selskapet utad etter reglene i §§ 6-30
til 6-32 ved disposisjon på selskapets vegne gått ut over sin
myndighet, er disposisjonen ikke bindende for selskapet når
selskapet godtgjør at medkontrahenten forsto eller burde ha forstått
at myndigheten ble overskredet, og det ville stride mot redelighet å
gjøre disposisjonen gjeldende
• Al § 6-34 - Etter at valg av styremedlem eller tilsetting av daglig
leder er registrert i Foretaksregisteret, kan mangler ved valget eller
tilsettingen ikke påberopes overfor en tredjeperson, med mindre
selskapet godtgjør at tredjepersonen kjente til mangelen
• Foretaksregisterloven § 10-1 - I forhold til rettsregler som lar det
være avgjørende for tredjemanns rettsstilling om denne kjente til
eller ikke kjente til et forhold, anses det som er registrert etter
denne lov for å ha kommet til tredjemanns kunnskap

Oppsummering
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