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Forord 
Det dokument som er inntatt i dette Bilag 5, er ment som et eksempel på det formelle 

stiftelsesdokument for et ANS/DA, og inneholder selskapsavtalen, jf. selskapsloven § 2-3. 

Selskapet skal registreres i Foretaksregisteret, jf. Foretaksregisterloven § 2-1 første ledd nr. 3. 

Selskapslovens krav til innholdet i avtalen følger i stor grad kravet som fremgår av 

Foretaksregisterloven §§ 3-4 og 3-7. 

Selskapsavtalen skal innsendes til Foretaksregisteret, jf. Foretaksregisterloven § 4-4 første 

ledd a), og er offentlig tilgjengelig i henhold til lovens § 8-1.  

I de fleste ANS/DA inngås det også en mer detaljert avtale mellom deltakerne, som jeg kaller 

Partneravtale, for å skille mellom den og den formelle selskapsavtalen. Partneravtalen kan 

sammenlignes med aksjonæravtale i et aksjeselskap.  

Forslag til Partneravtale er inntatt i Bilag 6. 

 

Elisabeth Wille 
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Bilag 5 – Stiftelse av ANS/DA 

Stiftelsesdokument og selskapsavtale 
 

Protokoll for stiftelsesmøte i Advokatfirmaet XXX ANS/DA 

 

År ………….., den ………….. ble avholdt selskapsmøte i …………… 

Til stede var advokatene ……………………… 

 

Stiftelse av selskap 

Det ble protokollert følgende stiftelsesdokument: 

Utkast til Selskapsavtale 

§1 Firma 

Selskapets navn er Advokatfirmaet XXX ANS/DA. Selskapet er et ansvarlig selskap (med 

delt ansvar). 

 

§2 Forretningskontor 

Selskapets forretningskontor er i …………. kommune 

 

§ 3 Formål 

Selskapets formål er advokatvirksomhet og virksomhet som har naturlig tilknytning til 

advokatvirksomheten, herunder eiendomsmegling. 

 

§ 4 Deltakere 

Selskapets deltakere og deres eierandel er som følger 

Advokat A, adresse ……………….  1/X del 

Advokat B, adresse ………………  1/X del 

osv. 

 

§ 5 Ansvar 

(ANS)  

Utad er deltakerne solidarisk ansvarlige for selskapets forpliktelser. Internt hefter de i forhold 

til sin eierandel eller annen avtale. 

 

(DA)  

Utad er deltakerne er proratarisk ansvarlige for selskapets forpliktelser i henhold til sin 

eierandel. Internt hefter de i forhold til sin eierandel eller annen avtale. 

 

(Både ANS og DA)1  

 
1 Det anbefales å avtale denne ansvarsbegrensningen både i ANS og DA. 
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Ansvaret for profesjonsfeil er begrenset i henhold til domstolloven § 232 femte ledd.2 

 

§ 6 Innskudd 

Deltakerne skal innen ………….. gjøre et innskudd stort NOK ………………… 

 

Partnerne kan bli enige om at innskudd helt eller delvis kan gjøres opp ved overdragelse av 

eiendeler. Angivelse av eiendeler og verdien av disse skal da angis i Bilag til Selskapsavtalen. 

 

§ 7 Styre3 

Selskapet skal ha et styre som består av 3-5 medlemmer som velges av selskapsmøtet. 

Selskapsmøtet velger også hvem som skal være styrets leder. 

 

§ 8 Signatur 

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap 

 

…………………………….. 

 

Stiftelsen av selskapet skal skje i dette møtet. Umiddelbart etter stiftelsen skal selskapet 

konstitueres slik at det velges styre og revisor. 

 

    ……………………………….. 

 

Stiftelse og konstituering 

 

Selskapet ble besluttet stiftet på grunnlag av stiftelsesdokumentet. Således ble selskapsavtalen 

vedtatt overensstemmende med det utkast som foran er protokollert som en del av 

stiftelsesdokumentet. 

 

Som styre ble valgt: 

Advokat A, adresse …………….. styreleder 

Advokat B, adresse ……………… styremedlem 

Advokat C, adresse ……………… styremedlem 

 

Som revisor ble valgt ………………………………. 

 

Alle beslutninger var enstemmige. 

 

Selskapet ble deretter erklært konstituert og protokollen ble opplest for og undertegnet av 

deltakerne 

 
 

 
2 Denne ansvarsbegrensningen innebærer at deltakerne ikke har deltakeransvar for erstatningsansvar som 

selskapet pådrar seg under advokatvirksomheten, når minst en av selskapets advokater er solidarisk ansvarlig 

med selskapet iht. domstolloven § 232 første-fjerde ledd.  
3 Det anbefales at selskap med mer enn 8-10 deltakere velger et styre, eller alternativt utpeker en av advokatene 

til daglig leder/administrerende partner. 


