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1. INNLEDNING 

 

Vi ser dessverre ofte at selskaper som sliter økonomisk venter for 

lenge med å iverksette tiltak som kunne ha reddet selskapet fra 

konkurs, eller kostbare prosesser for å stanse inkasso- og/eller 

namssaker.  

 

Slike forsinkede tiltak medfører også ofte at selskapets handlefrihet 

blir svært begrenset. En kan da oppleve at kreditorene bestemmer den 

videre skjebnen for selskapet, og ikke en selv. Dette er selvsagt ikke 

ønskelig og bør unngås.  

 

Ved å reagere tidlig kan selskapet unngå å havne i en posisjon hvor de 

blir styrt av sine kreditorer. Nedenfor nevnes noen alternative tiltak 

som med fordel kan benyttes når selskapets økonomi viser svakheter.   

 

2. KOSTNADSBEGRENSEDE TILTAK 

 

 Det er ofte mulig å refinansiere og reforhandle avtaler. Dette kan 

f.eks. skje ved å lease i stedet for å eie, ved å be om rabatter eller 

ved å motta nye lånebetingelser. Slike initiativ bør tas tidlig. 

Selskapet må også kunne redegjøre for sin økonomiske situasjon 

og muligheten for fortsatt drift. Venter selskapet for lenge kan en 

miste muligheten til å påvirke. Kreditorer vil da ofte selv ønske å 

overta styringen av selskapet. I denne prosessen bør også 

avtalene evalueres med det formål å kutte kostnader, ved f.eks. 

oppsigelse av avtaler, skifte av leverandør, etc.  

 

 Selskapet kan arbeide for en gjeldssanering med sikte på delvis 

gjeldsettergivelse gjennom frivillig gjeldsordning eller tvungen  



 

  

 

akkord. Også dette forutsetter et relativt tidlig initiativ, da det 

ellers vil fremstå som mindre sannsynlig med fortsatt drift. 

 

 Er selskapet på etterskudd med regninger bør en ta kontakt med 

kreditor og få til en enighet. Slik kan selskapet unngå unødige 

inkasso og/eller namssaker, som fort kan påføre det opprinnelige 

kravet uforholdsmessige høye gebyrer m.v. 

 

 Permittering eller nedbemanning av ansatte kan bli nødvendig i 

noen situasjoner. Velges dette er det viktig å følge fastlagte 

saksbehandlings- og formregler.  

 

 Det som ikke må gjøres er å stanse betaling av løpende 

forpliktelser uten at dette inngår i en større plan som kreditorene 

har akseptert i forkant. Stanser selskapet å betale løpende 

forpliktelser vil en ofte oppleve at kreditorene løper til 

namsmannen for å få utlegg for sine krav.  

 

3. TILFØRSEL AV KAPITAL 

 

 Selskapet kan tilføres ansvarlig lånekapital eller på annen måte 

oppta nye lån. 

 

Selskapet kan tilføres ny egenkapital ved intern- eller ekstern 

emisjon. Dette kan skje ved innhenting av ”frisk” kapital, ved 

konvertering av gjeld m.v. 

 

 Aktiva/drift som ikke inngår i selskapets kjernevirksomhet, eller 

som ikke er viktige for fremtidig drift, kan vurderes realisert, 

fisjonert ut av selskapet, outsources, etc.  



 

  

 

 

 Tilførsel av ny kapital bør imidlertid inngå i en større plan og 

ikke bare løse et midlertidig problem. 

 

 Det som ikke må gjøres er å stille kausjon eller pantsette egen 

bolig e.l. som sikkerhet for selskapets lån. 

 

4. REDUSERING AV RISIKO 

 

 Det kan opprettes egne selskaper for spesielle arrangementer/ 

investeringer/ deler av driften, for å unngå at risikofylte 

aktiviteter/prosjekter skader virksomheten generelt. Alt styres 

gjennom et morselskap, mens de risikofylte aktivitetene skjer 

gjennom datterselskaper.  

 

5. EGENKAPITALSITUASJONEN 

 

 Det er viktig å huske på at selskapet til enhver tid må ha en 

forsvarlig egenkapital ut fra risikoen og virksomheten i 

selskapet.  

 

 Blir selskapets egenkapital mindre enn halvparten av 

aksjekapitalen, har styret alltid plikt til å utarbeide en plan med 

tiltak som vil gi selskapet en forsvarlig egenkapital.  

 

 Kan ikke styret foreslå slike tiltak, eller tiltakene ikke lar seg 

gjennomføre, må styret foreslå at selskapet oppløses. Vi 

opplever dessverre ofte at selskaper unødvendig begjæres  

 



 

  

 

oppløst fordi man ikke har vurdert alle de muligheter som kan 

foreligge.  

 

 I forhold til selskapets egenkapitalsituasjon er det også viktig å 

alltid hensynta styrets eventuelle erstatningsansvar. 

 



 

  

  

Brosjyren er skrevet av advokat Espen Egseth i Advokatfirmaet Seland 

DA. Advokat Egseth har spesialkompetanse innen selskapsrett, 

omstrukturering og insolvenshåndtering.  

 

Advokatfirmaet Seland DA består av 19 medarbeidere. Firmaet yter 

bistand innenfor hele det forretningsjuridiske feltet, med hovedvekt 

på skatte- og avgiftsrett, selskapsrett, insolvens- og omstrukturering, 

immateriell rett, , IKT-rett, kontraktsrett, rettsforhold vedrørende 

fast eiendom, samt prosedyre for domstoler og voldgiftsretter. Vi har 

kontor sentralt i Oslo. Se også gjerne vår hjemmeside: www.seland-

law.no 

 

Gjennom et internasjonalt nettverk er firmaet tilknyttet 

samarbeidende advokatfirmaer i samtlige EU-land og USA.  

 

Kontakt gjerne advokat Egseth på telefon +47 92 88 15 50/ +47 24 13 

43 40 eller på e-post espen.egseth@seland-law.no dersom du har 

spørsmål relatert til dette temaet.  

 

Fremstillingen er ikke ment å være en erstatning for juridisk 

rådgivning, og forfatteren og Advokatfirmaet Seland DA fraskriver seg 

ethvert ansvar for tap som måtte oppstå som følge av disposisjoner 

foretatt på bakgrunn av innholdet i dette heftet. 
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