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1 Innledning 
 
1.1 Temaet for oppgaven 
Denne oppgaven omhandler de kinesiske rettslige rammene for utenlandske direkteinveste-
ringer i Kina.1 Med utenlandske direkteinvesteringer menes enkeltpersoners eller juridiske per-
soners direkte investeringer i produksjon eller forretningsdrift i utlandet.2 Oppgaven dreier seg  
om de kinesiske reguleringene som gjelder for virksomheter i Kina hvis eiere eller kapital helt 
eller delvis stammer fra ikke-kinesiske statsborgere.  
 
De kinesiske rettslige rammene på dette området er i stor grad basert på statlig kontroll av det 
kinesiske markedet, og vil i noen tilfeller kreve godkjennelse fra de kinesiske myndighetene før 
en etablering kan finne sted. På mange måter blir kinesiske og utenlandske virksomheter be-
handlet forskjellig i den kinesiske lovgivningen. Denne todelingen i behandlingen av virksom-
heter basert på innenlandsk og utenlandsk eierskap har resultert i to forskjellige regelsett for 
etablering av virksomheter med henholdsvis kinesiske og utenlandske eiere.  
 
For å kunne etablere seg på det kinesiske markedet, og for å drive virksomhet der, må man altså 
som ikke-kinesisk statsborger forholde seg til et særegent sett med regler for etablering av virk-
somheter. Disse spesielle reglene for utenlandske rettssubjekter regulerer de materielle regler 
for organisering av virksomhet på området samtidig som den inneholder aspekter av kinesiske 
forvaltningsrettslige reguleringer. Det er dette regelsettet som er temaet for denne oppgaven. 
Reglene eksisterer parallelt med de generelle selskapsrettslige reglene som gjelder for lokale 
kinesiske rettssubjekter. På dette området vil de aktuelle reguleringene befinne seg i skjærings-
punktet mellom privatrettslige og de offentligrettslige regler. 
 
Oppgavens problemstilling vil være hvordan etableringen av en utenlandsk virksomhet i Kina 
reguleres etter den kinesiske lovgivningen. Dette spørsmålet vil besvares ved en deskriptiv ana-
lyse av det kinesiske regelsettet for utenlandske direkteinvesteringer. Herunder vil de kinesiske 
reglene på området bli redegjort for materielt og hvordan det faktisk blir utøvd i praksis, særlig 
i lys av den statlige kontrollen av utenlandske virksomheter i Kina og de hensyn reglene skal 
ivareta.  
 
Rettskildebildet på området er fragmentert og uoversiktlig, da lovgivningen er spredt ut over et 
større antall lover og reguleringer fra flere forskjellige kinesiske lovgivnings- og forvaltnings-

                                                
1 Oppgaven omhandler reglene som gjelder i Folkerepublikken Kina, og ikke Republikken Kina (også kjent som 

Taiwan). 
2 Detter er i tråd med definisjonen av begrepet slik det er beskrevet i  OECD (2008) s. 17 
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organer. Samtidig har reguleringene over tid vært noe inkonsekvente, med et stort antall provi-
soriske lover og direktiver fra myndighetene som angår både de materielle regler og hvordan 
eksisterende lovgivning skal tolkes. Dette har gjort det rettslige klimaet på området ustabilt og 
lite forutberegnelig, og vil således være en underproblemstilling som tas opp i oppgaven.   
 
1.2 Aktualitet 
 
Den kinesiske økonomien har på under 50 år utviklet seg fra å være en lukket sosial planøko-
nomi uten privat eierskap av virksomheter, til i dag å være verdens nest største markedsøko-
nomi3. Landet har i forbindelse med denne omfattende økonomiske reformen opplevd en vold-
som vekst i økonomien. Dette har ført til en gjennomsnittlig vekstrate i landets bruttonasjonal-
produkt på 9,7 prosent per år siden 1989 og frem til i dag.4 Fra de økonomiske reformene startet 
i 1978 og frem til 2014, har Kinas bruttonasjonalprodukt gått fra 148 millioner USD til 10 360 
billioner USD på årsbasis.5 2014 var også det året Kina ble verdens fremste mottaker av uten-
landske direkteinvesteringer. 
 
Det innenlandske kinesiske markedet består i dag av over 1,4 milliarder potensielle konsumen-
ter av varer og tjenester, noe som tilsvarer over 18 prosent av jordens befolkning.6 Med en 
stadig økende middelklasse er det økonomiske potensialet i det kinesiske markedet enormt. Ser 
man på antallet utenlandske bedrifter i Kina, fantes det 481 200 virksomheter med utenlandske 
eiere i Kina i 2015.7 På samme tid utgjorde norske virksomheter i det samme markedet rundt 
220. Til sammenligning er det etablert rundt 900 svenske og 500 danske virksomheter i Kina i 
2015.8  
 
Dette tallet på 220 norske etableringer utgjør en svært liten andel sett i sammenheng med det 
totale antall utenlandske virksomheter i landet. De kinesiske reguleringene på området er et 
komplekst regelverk, og er i tillegg lite belyst innen norsk rettsvitenskap. En redegjørelse for 
de kinesiske rettslige rammene for utenlandske direkteinvesteringer i Kina vil i denne forbin-
delse være en nyttig ressurs for norske investorer og selskaper som ønsker å ta del i det enorme 
og voksende kinesiske markedet. 
 
 

                                                
3 Gray, World Economic Forum (2017) 
4 Husna, Trading Economics (2017) 
5 Gunby (2017) s. 242 
6 Central Intelligence Agency (2017)  
7 China Daily Europe (2016)  
8 Lohne, Aftenposten (2015)  
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1.3 Rettskildebildet 
 
Det temaet som denne masteroppgaven tar for seg, er som nevnt lite belyst innen norsk rettsvi-
tenskap. I alt finnes det svært begrenset med litteratur på norsk som belyser det rettsområdet 
innen kinesisk rett som oppgaven omhandler. Alle kilder som er brukt i denne oppgaven er 
derfor skrevet på et annet språk enn norsk.  
 
Et særlig rettskildemessig utfordrende punkt er fraværet av primærkilder på norsk eller engelsk. 
De offisielle primærkildene fra kinesiske lovgivere foreligger kun i kinesisk språkdrakt. Imid-
lertid foreligger det uoffisielle versjoner av denne publisert av kinesiske myndigheter.9 Det vil 
i det følgende derfor bli henvist til disse engelske uoffisielle versjonene av kinesisk lovgivning. 
 
Som nevnt er den kinesiske lovgivningen på området i fragmentert og spredt ut over flere for-
skjellige lover og reguleringer, som til dels overlapper hverandre. I tillegg kommer de ulike 
reguleringene fra forskjellige lovgivende organer i det kinesiske statsapparatet. Dette resulterer 
i et noe uoversiktlig rettskildebilde med de materielle reglene som gjelder for utenlandske dir-
kekteinvesteringer spredt ut over et større antall ulike lover og reguleringer. 
 
I tillegg til den eksisterende lovgivningen på området, foreligger det et utkast til ny lovgivning 
som tar sikte på å erstatte den gjeldene lovgivningen på området. Dette lovforslaget vil kunne 
innebære at de tre lovene som regulerer de særegne selskapsformene for utenlandske virksom-
heter kan bli faset ut og erstattet med ny lov.10 Denne nye lovgivningen er fortsatt på forslags-
stadiet, og har pr. november 2017 ikke vært behandlet politisk.11 Det er på nåværende tidspunkt 
derfor uklart om dette lovforslaget vil resultere i ny lovgivning. Forslaget til ny lov, og tankene 
rundt denne, vil bli belyst i oppgaven. 
 
1.4 Avklaringer og avgrensninger 
 
Oppgaven retter seg mot de tilfeller hvor utenlandske aktører ønsker å etablere en varig virk-
somhet på det kinesiske markedet som innebærer en full etablering på det kinesiske markedet. 
Kinesisk lovgivning tillater imidlertid visse organisasjonsformer med begrenset varighet og 
som tillater et begrenset omfang av virksomhet. Dette betegnes i kinesisk rett som Branches of 

                                                
9 Lovtekstene som er benyttet ved fremstillingen av denne oppgaven er uoffisielle oversettelser fra mandarin til 

engelsk utarbeidet av det kinesiske handelsdepartementet. Oversettelsene kan finnes på det kinesiske handels-
departementets hjemmesider: http://english.mofcom.gov.cn/article/policyrelease/Businessregulations/ og  
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_0_1_6.html.  

10 Duncan (2016) s. 4 
11Zhang (2016) s. 73 
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Foreign Companies (filialer) og Representative Offices (representasjonskontorer). Gitt deres 
begrensninger, vil disse organisasjonsformene bare nevnes kort i den videre fremstilling.  
 
Det påpekes at kinesisk jurisdiksjon i den videre fremstilling vil omfatte området som utgjør 
det området man kaller Folkerepublikken Kina, med unntak av de spesielle administrative ju-
risdiksjonene Hong Kong og Macao, samt det omtvistede området Republikken Kina, også 
kjent som Taiwan. Dette innebærer at investeringer på det kinesiske markedet fra disse områ-
dene også vil karakteriseres som utenlandske investeringer i det følgende.  
 
1.5 Oppgavens definerte problemstillinger og den videre fremstilling 
 
Ved fremstillingen av denne oppgaven vil den overordnede problemstillingen dreie seg om de 
materielle reglene for hvordan man etablerer en utenlandsk virksomhet i Kina, herunder spørs-
målet om hvilke regler, vilkår og eventuelle begrensninger som oppstilles i reguleringene. De 
særlige reglene på dette området vil bli introdusert, kartlagt og analysert for å gi et oversikts-
bilde over hvordan tilgangen til det kinesiske markedet er for utenlandske investorer og virk-
somheter slik det er regulert etter den kinesiske lovgivningen.  
 
I forlengelsen av denne problemstillingen vil man også støte på problemer ved fremstillingen 
av rettskildemessig art. Som nevnt under punkt 1.3, er det kinesiske rettskildebildet på området 
uoversiktlig og spredt. En problemstilling i denne forbindelse er spørsmålet om hvor tilgjenge-
lige de kinesiske reglene på området er, samt hvor enkelt det er for en utenlandsk aktør som 
ønsker å etablere seg på det kinesiske markedet å forutberegne sin rettsstilling. 
 
Ved den videre fremstillingen av oppgaven vil jeg under punkt 2 redegjøre for de grunnleg-
gende reglene som gjelder for utenlandske direkteinvesteringer i Kina. I dette kapittelet vil jeg 
kort redegjøre for reguleringenes grunnleggende regler og prinsipper, samt reglenes plassering 
i det kinesiske rettskildebildet sett i sammenheng med den øvrige lovgivningen.  
 
I kapittel 3 vil jeg redegjøre reguleringenes materielle innhold. Redegjørelsen vil omhandle de 
reguleringene som er særlig relevante ved etableringen av utenlandsk virksomhet i Kina, og vil 
således ikke innebære en full gjennomgang av regelverket. Det er særlig reglene for de vilkår 
og krav som stilles til organisering av virksomheten, virksomhetens styre og ledelse, virksom-
hetens kapital og investorenes økonomiske rettigheter og plikter.  
 
I gjennomgangen av de materielle reglene vil man komme inn på de reglene omtalt ovenfor 
som befinner seg i skjæringspunktet mellom privatrettslige reguleringer og administrativ rett i 
den kinesiske lovgivningen på området. Dette blir i det følgende karakterisert som den statlige 
kontrollen av markedet. En problemstilling i denne forbindelse vil være hvordan, og i hvor stor 
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grad, denne kontrollen påvirker utenlandske etableringer av virksomheter i Kina. Dette er te-
maet i oppgavens kapittel 4. Denne statlige kontrollen, sammenholdt med forskjellsbehand-
lingen mellom lokale og utenlandske investorer i Kina, vil etter lovgivningen begrense eller 
forby visse utenlandsk eide etableringer i landet. I oppgavens kapittel 5 drøftes eventuelle mu-
ligheter til å omgå disse begrensningene og forbudene i regelverket. 
 
Oppgaven tar utgangspunkt i gjeldene rett slik reglene i Kina foreligger høsten 2017. Som nevnt 
ovenfor foreligger det imidlertid et forslag til ny lov på området. Lovforslaget, tankene rundt 
det og dets eventuelle konsekvenser for retten på området vil bli behandlet i tråd med oppgavens 
problemstillinger i kapittel 6.  
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2 De grunnleggende reglene og oversikt over temaet 
 
2.1 De spesielle reglene for utenlandske investeringer i Kina 
 
Etter det som er forklart i innledningen fremkommer det at utenlandsk eierskap av virksomheter 
i Kina står i en særstilling i landet. Dette er som en konsekvens av landets tidligere strenge 
holdninger til markedsøkonomiske konsepter, da Kina fra midten av 1900-tallet og i tiårene 
som fulgte var land styrt av kommunistisk politikk og holdninger.12 Denne politikken fortsatte 
frem til den kommunistiske lederen Mao Zedongs død på slutten av 1970-tallet.13 Etter dette 
innførte Kina økonomiske reformer som åpnet for en mer markedsøkonomisk tilnærming i po-
litikken på området og en økt privatisering av markedet.14 
 
I et land hvor utenlandske virksomheter for noen tiår siden var ikke eksisterende15, er retten til 
å foreta utenlandske direkteinvesteringer i Kina i dag grunnlovsfestet. Utenlandske individer 
og juridiske personers adgang til å foreta direkteinvesteringer i Kina er nedfelt i den kinesiske 
grunnlovens artikkel 18, og lyder som følger:  
 

”The People's Republic of China permits foreign enterprises, other foreign economic organizations and 
individual foreigners to invest in China and to enter into various forms of economic cooperation with Chi-
nese enterprises and other Chinese economic organizations in accordance with the law of the People's 
Republic of China.” 

 
For utenlandske virksomheter som ønsker å etablere seg på det kinesiske markedet, gir de ki-
nesiske rettslige rammene i tråd med grunnlovens bestemmelse flere muligheter for hvilke or-
ganisasjonsformer man kan opprette i Kina. Disse reglene eksisterer parallelt med den generelle 
selskapslovgivningen i landet som gjelder for lokale kinesiske aktører. Reglene som gjelder for 
utenlandske direkteinvesteringer i Kina gir utenlandske aktører anledning til å etablere det som 
på fagspråket blir kalt for foreign invested entities (FIE) eller foreign investment vehicles på 
engelsk.16  
 

                                                
12 Chen (2009) s. 13 
13 Lo (2009) s. 2 
14 Mo (1999) s. 2 
15 Chen (2011) s. 33 
16 I den videre fremstilling vil utrykket foreign investment vehicles, eller forkortelsen FIE, benyttes. Dette er et 

innarbeidet utrykk innen internasjonal investeringsjus, og er mye brukt i litteraturen på området. Utrykket har 
forøvrig ingen tilsvarende innarbeidede alternativer på norsk.  



7 
 

Reglene som gjelder for FIE i Kina angir tre forskjellige måter å organisere virksomheter på 
som den utenlandske aktøren har å forholde seg til ved etablering og drift av utenlandsk virk-
somhet i Kina etter lovgivningen. I dag åpner det kinesiske regelverket for utenlandske virk-
somheter på det kinesiske markedet for to typer av joint ventures17 med en utenlandsk part og 
en kinesisk part, og videre for en selskapstype med utelukkende utenlandske eiere – såkalte 
heleide utenlandske selskaper. Dette er virksomhetsmodellene Equity Joint Ventures, Coope-
rate Joint Ventures og Wholly Foreign-Owned Enterprises. Disse tre måtene å organisere uten-
landsk virksomhet i Kina på er forøvrig regulert i tre individuelle sett med lovgivning18, og er 
hovedtemaet i denne oppgaven.  
 
Den første loven på området trådte i kraft i 1979, og tillater utenlandske investorer å danne et 
joint venture med en kinesisk partner for å operere på det kinesiske markedet.19 Det var etter at 
denne loven ble introdusert i Kina at markedet begynte å åpne seg mot i en mer markedsøko-
nomisk retningen. Denne endringen av markedet som en helhet har resultert i en stadig mykere 
lovgivning på området, med mindre restriksjoner og reguleringer.20 
 
Åpningen av markedet har vært styrt av Kinas behov for teknologi og kapital. De to første 
lovene som ble opprettet gav utlendinger tilgang til markedet gjennom å opprette et joint ven-
ture med en kinesisk partner, og heleide utenlandske selskaper var ikke tillatt.21 På denne måten 
fikk de kinesiske myndighetene styrt utenlandsk teknologi og kapital slik at det også gagnet 
kinesiske virksomheter ved at de fikk ta del i de fordelene som dette medførte i et enda ikke-
utviklet kinesisk marked.22  
 
Etter 15 år med forhandlinger ble Kina i 2001  tatt opp som medlem i Verdens handelsorgani-
sasjon (WTO).23 Disse endringene har de siste tjue årene fungert som en katalysator for den 
videre utviklingen og åpningen av markedet, med flere sentrale endringer i reguleringene de 
siste årene i tråd med de krav som følger av et medlemskap i organisasjonen. I denne forbindelse 

                                                
17 Begrepet defineres videre inn under punkt 3. Organisasjonsformen kalles også for et fellesforetak på norsk, men 

benevnelsen joint venture er også godt innarbeidet innen norsk rett. 
18 Law of the People's Republic of China on Chinese-foreign Equity Joint Ventures (EJV Law), Law of the People's 

Republic of China on Chinese-Foreign Contractual Joint Ventures (CJV Law) og Law of the People's Republic 
of China on Foreign-capital Enterprises (WFOE Law) 

19 Lo (2009) s. 76 
20 Chen (2009) s. 347 
21 Chen (2011) s. 51-52 
22 Chen (2011) s. 31 
23 Chen (2011) s. 46 
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er det avtalen Agreement on Trade-Related Investment Measures, bedre kjent som TRIMS, som 
er særlig relevant uten å gå nærmere inn på dette.24 
 
I dag åpner som nevnt lovgivningen for heleide utenlandske virksomheter i Kina, et konsept 
som var utenkelig da den første loven på området ble vedtatt i 1979. Denne liberaliseringen er 
i tråd med de internasjonale forpliktelser Kina har tatt på seg, og kommer til å prege det rettslige 
klimaet på området i årene som kommer.25 I punkt 6 nedenfor vil det forøvrig redegjøres for et 
forslag til ny lov på omradet, som vil kunne medføre en omfattende reform av den gjeldende 
lovgivningen i dag.  
 
2.1.1 Forholdet til de generelle selskapsrettslige reglene i Kina  

 
Den generelle kinesiske selskapsloven er nedfelt i Company Law of the People's Republic of 
China (Company Law)26, og er sist revidert i 2013. Etter at denne loven først kom på plass i 
1993, har det kommet flere selskapstyper som tillates etter den kinesiske lovgivningen. Disse 
selskapsformene er imidlertid plassert i egen lovgivning, og er selskapsformer som kan sam-
menlignes med de norske selskapsformene ansvarlige selskaper, statseide virksomheter, sam-
virkelag, enkeltmannsforetak og en form for kollektive familie- og bygdevirksomheter.27 Disse 
selskapsformene er imidlertid ikke tilgjengelig for utenlandske aktører og virksomheter som 
ønsker å etablere seg i Kina, og vil derfor ikke bli behandlet ytterligere i denne oppgaven.28 
 
Den generelle selskapsloven regulerer de sentrale elementer fra opprettelse og registrering av 
selskap, retter og plikter for eiere, sammensetning av styre og ledelse, til oppløsning av selska-
pet. De to hovedformene for selskapstyper som er tilgjengelige etter denne loven er Limited 
Liability Companies (LLC) og Companies Limited by Shares (CLS). Begge selskapsformene er 
etter loven aksjeselskaper, hvor hovedforskjellen er at et LLC er et lukket selskap mens et CLS 
er et åpent selskap.29  
 
Med et lukket selskap menes at det ved overdragelse av eierandeler i et LLC forutsettes god-
kjennelse fra de ande aksjonærene, mens aksjene i et CLS kan omsettes fritt.30 Et LLC har 

                                                
24 Chen (2011) s. 47 
25 Chen (2009) s. 347 
26 中华人民共和国公司法 på originalspråket. 
27 Lo (2009) s. 25 
28 Dette er angitt under forklaringene til investeringskatalogene, jf. forklaringenes artikkel 2. Investeringskatalo-

gene vil i sin helhet fremstilles under punkt 4 i oppgaven.  
29 Wang (2014) s. 50-52 
30 Wang (2014) s. 51 



9 
 

maksimalt 50 aksjonærer, mens et CLS har en grense på 200 ved etablering, jf. Company Law 
artikkel 24 og 78. Etter begge selskapsformene omtales investorene som aksjonærer, men in-
vestorenes faktiske eierandeler har forskjellig form ved de to selskapstypene.31 I et CLS forle-
des aksjonærenes rettigheter og plikter i selskapet etter antall aksjer fordelt på selskapets kapi-
tal, mens i LLC et skjer dette etter faktisk innskutt kapital fra aksjonærene.32 Den videre frem-
stilling av oppgaven vil vise at det er limited liability companies som er den mest relevante 
selskapsformen ved opprettelse av utenlandske virksomheter i Kina.  
 
I tillegg til organisasjonsformene LLC og CLS, åpner Company Law for at utenlandske aktører 
kan etablere ”branches of foreign comapnies”(filial) etter lovens kapittel 9. Denne organisa-
sjonsformen skiller seg imidlertid fra de andre selskapsformene som loven omhandler, da den i 
realiteten ikke vil innebære en nyetablering i Kina. Etter loven vil en etablering av en filial i 
Kina innebære en forlengelse av det utenlandsk selskap i Kina, jf. artikkel 191 og 192. Imidler-
tid vil ikke en filial status som juridisk person i Kina, og det utenlandske morselskapet vil på så 
måte bære et ubegrenset ansvar for filialens virksomhet etter lovens artikkel 195.33 Som nevnt 
i innledningen av fremstillingen, vil det med henblikk til organisasjonsformens juridiske status 
avgrenses mot denne organisasjonsformen i det videre fremstilling.  
 
Ved en tolkning av den generelle selskapslovens ordlyd kan det se ut til at de reglene som er 
presentert inn under dette punktet også vil gjelde for virksomheter med utenlandsk kapital og 
eiere fullt ut. Den generelle selskapslovgivningen gir nemlig ikke noen begrensninger på eier-
skap av virksomhetene basert på eiernes nasjonalitet i de materielle bestemmelsene.  
 
Etter en nøyere gjennomgang av loven, og sett i sammenheng med annen lovgivning, skal det 
imidlertid vise seg at dette likevel ikke er tilfellet.34 I Company Law artikkel 217 i lovens siste 
kapittel er det nemlig nedfelt at ”[t]he Law shall apply to foreign-funded limited liability com-
panies and companies limited by shares. Where laws on foreign investment have other stipula-
tions, such stipulations shall apply.” Loven gjelder altså for utenlandske virksomheter, men 
bare i den utstrekning forholdet ikke reguleres i særskilt lovgivning som gjelder denne type 
virksomhet. 
 
Dersom spesiallovgivningen er taus på et område som reguleres i Company Law, eller det fo-
religger motstrid direkte eller indirekte mellom den generelle loven og særlovgivningen, vil den 

                                                
31 Lo (2009) s. 
32 Wang (2014) s. 50 
33 Wolff (2011) s. 7 
34 Lo (2009) s. 39 
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generelle selskapsloven etter artikkel 217 måtte vike til fordel for spesiallovgivningen. Etter 
dette har spesiallovgivningen for utenlandske virksomheter altså status som lex specialis i rela-
sjon til Company Law.35 
 
I praksis vil dette bety at særlovgivningen som gjelder for utenlandske direkteinvesteringer går 
foran Company Law for de selskapstyper som denne loven regulerer.36  Videre betyr dette at 
lovene for utenlandske investeringer blir supplert med de relevante bestemmelser i den gene-
relle lovgivningen i tilfeller hvor visse forhold ikke er regulert i særlovgivningen.  
 
Dette forsterkes av det faktum at spesiallovgivningen stadfester at dersom selskapets eiere eller 
dets kapital stammer fra ikke-kinesiske statsborgere, så skal selskapet etableres i tråd med de 
respektive lovene som gjelder for utenlandske virksomheter særskilt – og dermed ikke etter 
bestemmelsene i den generelle lovgivningen.37  
 
Den generelle selskapsloven i Kina vil ha relevans for utenlandske virksomheter som etablerer 
seg på det kinesiske markedet, men da som et supplement til de spesielle lovene som regulerer 
utenlandske etableringer spesifikt. Det er i dag slik at den kinesiske selskapslovgivningen ikke 
åpner opp for en etablering av en virksomhet med utenlandske eiere i tråd med de generelle 
reglene alene.38 Dette reguleres av reglene introdusert inn under forrige punkt, og som videre 
vil være tema under kapittel 3.  
 
2.1.2 De administrative reglene – den statlige kontrollen av markedet 
 
Det kinesiske markedet, og spesielt de rettslige rammene for utenlandske virksomheter, er i stor 
grad påvirket av administrative regulereringer fra de kinesiske myndigheter. Dette skjer ved at 
de kinesiske lovgiverne ved lov angir føringer for hvor utenlandsk eierskap og kapital føres på 
det kinesiske markedet.39 Reglene angir blant annet restriksjoner og forbud mot investeringer 
innen visse sektorer og industrier på det kinesiske markedet, og reglene forvaltes av det Kine-
siske handelsdepartementet (Ministry of Commerce (MOFCOM)).40 Således vil den statlige 
kontrollen av markedet være en del av de rettslige rammene som vil gjelde for utenlandske 
direkteinvesteringer i Kina.  
 

                                                
35 Liu (2008) s. 13 
36 Wang (2014) s. 51 
37 EJV Law artikkel 1, CJV Law artikkel 1 og WFOE Law artikkel 1 
38 Chen (2009) s. 347 
39 Lo (2009) s. 105 
40 Liu (2008) s. 1 
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I tillegg forvaltningen av reglene i departementet, er det også flere andre forvaltningsorganer i 
det kinesiske statsapparatet som utarbeider og håndhever reguleringer i form av forskrifter. Det 
er særlig reguleringene som stammer fra organet State Administration for Industry and Com-
merce (AIC) som er relevante for det som skal gjennomgås i denne oppgaven. Dette organet 
håndterer selve registreringen av nye virksomheter i Kina, og angir reguleringer i forbindelse 
med dette i forskrifts form. De relevante reguleringene fra AIC vil nevnes i oppgaven.  
 
De sentrale administrative reglene på området kommer til utrykk gjennom det juridiske doku-
mentet Interim Administrative Measures for the Record-filing of the Incorporation and Change 
of Foreign-funded Enterprises41 og videre gjennom Guideline Catalouge of Foreign Investment 
Industries.42 Dette regelsettet vil tilsammen sette føringer, begrensninger og forbud i adgangen 
til å foreta utenlandske direkteinvesteringer i Kina, og vil gjelde ved siden av de regler som 
gjelder organiseringen og etableringen av et FIE i Kina i særlovgivningen. Disse reguleringene 
blir særskilt behandlet inn under punkt 4 nedenfor.  
 
Enkelt forklart skjer er dette regulert ved at reglene foreskriver en søknadsprosess som angir at 
de ikke-kinesiske aktørene som ønsker å etablere en virksomhet i Kina skal inn søknad og nød-
vendig dokumentasjon som er foreskrevet i lovgivningen til de kompetente forvaltningsorganer 
for godkjenning.43 Disse dokumentene blir vurdert opp mot de krav som følger av de rent ma-
terielle regler for etablering av virksomheter, samt at de også vurdert opp mot de statlige regu-
leringene av markedet som gir restriksjoner og forbud på investeringer innen visse områder. 
Innen visse sektorer og industrier i det kinesiske markedet er utenlandske direkteinvesteringer 
ikke tillatt overhodet, og i noen tilfeller begrenset eller forbudt.44 Dette vil bli behandlet mer 
detaljert under punkt 3.2 og i kapittel 4 nedenfor.  
 
Den statlige kontrollen av utenlandske virksomheter, og måten denne skjer på, vil på denne 
måten ofte være utslagsgivende for hvilken selskapsform den utenlandske virksomheten som 
etablerer seg vil ende opp med.45 For selv om en utenlandsk virksomhets forutsetninger, behov 
og ønske om eierskap til virksomheten kan tilsi en bestemt form FIE som i utgangspunktet er 
tilgjengelig etter de selskapsrettslige reglene, kan den statlige kontrollen av markedet gi spesi-
fikke føringer for valg av selskapsform for den aktuelle type virksomhet etter investeringskata-
logene. I noen tilfeller vil bare en selskapsform være tilgjengelig for utenlandske virksomheter 
som ønsker å operere innen en spesifikk sektor eller industri i det kinesiske markedet.  

                                                
41 外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法 på orginalspråket. 
42 外商投资产业指导目录 på orginalspråket. 
43 Liu (2008) s. 2 
44 Chen (2011) s. 60 
45 Lo (2009) s. 105 
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2.2 Oppsummering 
 
Det som her er gjennomgått innledende om det kinesiske regelsettet på området viser at den 
kinesiske lovgivningen på området er fragmentert og kommer til utrykk gjennom flere separate 
lover og i forskjellige former. Det rettslige utgangspunktet vil følge av de tre separate regule-
ringene som gjelder for FIE, som videre vil suppleres med relevante bestemmelser etter gene-
relle selskapsrettslige regler. I det følgende vil de rettslige rammene for de tre hovedformene 
for organisering av virksomheter som er tilgjengelige for utenlandske investeringer i Kina gjen-
nomgås og analyseres.  
 
Hva som vil være den riktige selskapsformen for den enkelte utenlandske investor i Kina, vil 
avhenge av de fordeler og ulemper som de rettslige rammene i de ulike lovene oppstiller. I 
tillegg vil de administrative reguleringene på området ha en stor påvirkning i valget av selskaps-
form. Den videre fremstilling vil vise at spørsmålet om hvilken virksomhetsform en utenlandsk 
virksomhet som ønsker å operere på det kinesiske markedet ender opp med avhenger av virk-
somhetens art, eiernes forutsetninger og de statlige reguleringene av markedet.  
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3 De ulike formene for utenlandske direkteinvesteringer i Kina 
 
3.1 Innledende om de tre ulike FIE innen kinesisk rett 
 
I det følgende vil de reguleringene innen kinesisk rett som tillater utenlandske direkteinveste-
ringer på det kinesiske markedet redegjøres for. Som nevnt under punkt 2.2, foreligger det tre 
forskjellige reguleringer som angir måter å organisere en utenlandsk virksomhet på, herunder 
virksomhetsformene equity joint venture (EJV), cooperate joint venture (CJV) og wholly for-
eign-owned enterprise (WFOE) 
 
Med betegnelsen joint venture menes den juridiske struktur som dannes når to separate juridiske 
enheter A og B går sammen og danner en felles virksomhet C; et fellesforetak.46 Det nye fel-
lesforetaket bygger på en samarbeidsavtale mellom partene, og denne avtalen kan danne grunn-
laget for at fellesforetaket blir å regne som en selvstendig juridisk enhet etter selskapslovgiv-
ningen.47 På denne måten blir rettigheter og forpliktelser delt mellom de to partene A og B for 
den virksomhet C som dannes ved et joint venture; enten ved avtale alene eller ved supplering 
med kinesiske selskapsrettslige regler.  
 
Et joint ventures juridiske status vil være forskjellig ved de to formene for joint ventures som 
er tilgjengelige etter kinesisk lovgivning.48 Dersom visse vilkår etter kinesisk lovgivning er 
oppfylte kan et slikt partnerskap oppnå status som en juridisk person dersom visse vilkår opp-
fylles, og deres egentlige underliggende selskapsform vil som regel bli et limited liability com-
pany med begrenset ansvar etter lovgivningen.49 I noen tilfeller vil et joint venture ikke kunne 
oppnå en slik status, og partene vil selv måtte bære ansvaret for driften av den felles virksom-
heten personlig.50 Dette viser at ved valg av joint venture-modellen for den utenlandske aktør, 
så vil det være variasjoner innen lovgivningen som regulerer denne typen organisering av virk-
somhet.  
 
Som nevnt ovenfor, finnes det to typer joint ventures som er tilgjengelige for utlendinger i Kina: 
Equity Joint Ventures (EJV), som fordeler ansvar og forpliktelser mellom partene etter innskutt 
kapital, og Cooperate Joint Venture (CJV) som fordeler ansvar og forpliktelser mellom partene 
basert på avtale. Det som imidlertid er særegent med de to formene for joint som her er nevnt, 

                                                
46 Devonshire-Ellis (2011) (a) s. 4 
47 Lo (2009) s. 84-85 
48 Liu (2008) s. 15 
49 Wang (2014) s. 56 
50 Lo (2009) s. 85 
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er at når en utenlandsk part deltar i et slikt joint venture, så må den andre parten være kinesisk 
etter de aktuelle lovene. 51 Dette kan både være en privat kinesisk virksomhet, eller en kinesisk 
statseid virksomhet.52 
 
Joint ventures har tradisjonelt vært den mest populære selskapsformen for utenlandske aktører 
som ønsker å etablere seg på det kinesiske markedet, selv om selskapstypen i de siste årene har 
tapt terreng til heleide utenlandske selskaper.53 Et slikt heleid utenlandsk selskap i Kina, bedre 
kjent som wholly foreign-owned enterprises eller WFOE, er et selskap hvis eierskap og kapital 
er utelukkende på utenlandske hender.54 
 
Denne organisasjonsformen tillater utenlandske investorer å etablere og investere i selskaper 
som er hundre prosent utenlandsk eid i Kina. På denne måten vil utenlandske investorer kunne 
oppnå full kontroll over virksomheten, i motsetning til de to formene for joint ventures som 
krever en kinesisk partner i virksomheten. På samme måte vil den utenlandske investor, eller 
investorer, også beholde virksomhetens overskudd uten å måtte dele dette med en lokal kinesisk 
partner.  
 
Når det gjelder et WFOEs underliggende selskapsform, er hovedregelen etter loven at dette 
organiseres som et limited liability company. Dersom den utenlandske investor, eller investorer, 
ønsker en annen selskapsform, er dette mulig etter søknad og godkjennelse fra myndighetene. 
På denne måten vil den generelle kinesiske selskapsretten være tilgjengelig for utlendinger, 
riktignok med de anføringer og begrensninger som loven for den aktuelle FIE angir. 
 
I det følgende vil de tre lovene og deres mest sentrale reguleringer som tillater utenlandske 
direkteinvesteringer gjennom etablering av de ulike FIE som er nevnt her gjennomgås.  
 
3.2 Kravet om søknad og godkjennelse fra myndighetene 
 
Før en bredere gjennomgang og redegjørelse av reguleringene som gjelder for de tre tillatte 
formene for utenlandske virksomheter i Kina, er det hensiktsmessig å innledende gå inn på 
kravet om søknad og godkjennelse før etablering av en slik virksomhet. Som tidligere nevnt, er 
søknad om etablering og godkjennelse fra de kinesiske myndigheter nødvendig for å kunne 
etablere en utenlandsk eid virksomhet i Kina. Denne prosedyren er foreskrevet i de tre ulike 

                                                
51 EJV Law art. 1 og CJV Law art. 1 
52 Liu (2008) s. 15 
53 Liu (2008) s. 17 
54 WFOE Law artikkel 2 
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lovene som gjelder for de tre formene for FIE.55 Reguleringenes innhold på dette punktet vil i 
all hovedsak være likt, og vil derfor behandles samlet før en full redegjørelse av de aktuelle 
lovene.  
 
Det rettslige grunnlaget om krav om søknad og godkjenning for de ulike FIE følger av EJV 
Law artikkel 3, CJV Law artikkel 5 og WFOE Law artikkel 6, og videre i lovenes respektive 
forskrifter i henholdsvis artikkel 6, 6 og 7. Ordlyden etter de tre regelsettene er i hovedsak lik, 
og bestemmelsene oppstiller innholdsmessig de samme vilkår.56 Siden innholdet i de aktuelle 
reguleringene er tilsvarende for de tre FIE, vil den samlede drøftelse av innholdet ta utgangs-
punkt i EJV Law.  
 
Det rettslige utgangspunktet etter EJV Law følger av lovens artikkel 3 foreskriver at ”[t]the 
examination and approval authority shall decide to approve or disapprove the venture [...]”. 
Videre sier forskriften til loven artikkel 6 at ”[t]he establishment of a joint venture shall be 
subject to examination and approval by the Ministry [...]”. Det er i denne sammenheng det 
kinesiske handelsdepartementet forskriftens ordlyd sikter til.57 Videre av samme artikkel frem-
kommer det at det samme organet utsteder en ”certificate of approval” dersom søknaden om 
etablering blir godkjent. Lovene foreskriver altså en prosess hvor myndighetene ved handels-
departementet gjennomgår og undersøker en søknad om etablering før godkjennelse. 
 
Videre fremkommer det av forskriftens artikkel 7 hvilke dokumenter som er nødvendige for at 
myndighetene skal kunne behandle søknad om etablering.58 Dette er en skriftlig søknad om 
etablering, en ”feasibility study”, virksomhetens stiftelsesdokumenter (intensjonsavtale, sam-
arbeidsavtale og selskapets vedtekter), liste over personer som er valgt inn i selskapets øverste 
organer og øvrige dokumenter som departementet måtte kreve. Søknaden, og alle de relevante 
dokumentene, skal i følge samme bestemmelse foreligge på kinesisk. 
 
Hva som ligger i utrykket ”feasibility study” er etter lovens ordlyd uklart. Etter Chen og Ke er 
dette dokumentet forklart som et dokument som ”sets forth the economical and technical as-
sumptions under which the joint venture will operate” i den juridiske litteraturen.59 Det er altså 
en forstudie av virksomhetens drift som kan angi estimater for hvordan virksomheten skal gjen-
nomføres og hvordan den vil prestere. Hva som omfattes av selskapets stiftelsesdokumenter vil 
forklares inn under neste punkt nedenfor. 

                                                
55 Liu (2008) s. 37 
56 Liu (2008) s. 37 og 40 
57 Liu (2008) s. 39 
58 For CJV og WFOE følger dette henholdsvis av forskriftenes artikkel 7 og 10. 
59 Chen (2008) s. 367 
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EJV Law artikkel 3, sammenholdt med forskriften til loven artikkel 6, oppstiller altså formelle 
krav som må oppfylles før søknad om etablering kan behandles og godkjennes. Samtidig angir 
reglene at myndighetene har kompetanse til å avslå søknad om etablering, uten å fastslå de 
videre vilkår for dette. Ut i fra en ordlydstolkning kan de se ut til at bestemmelsene foreskriver 
en prosess hvor de kompetente myndighetene skal foreta en individuell prøving av innholdet i 
den enkelte søknad før godkjenning av etablering, jf. ordlyden ”subject to examination and 
approval” etter forskriftens artikkel 6.  
 
Dette samsvarer imidlertid ikke med det som er gjeldene rett. Dette fremkommer av et tillegg 
til EJV Law inntatt i dokumentet Decision of the Standing Committe of the National People´s 
Congress on Amending Fourd Laws Including the Law of the People´s Republic og China on 
Foregin-funded Enterprises60, som er gitt i form av en presidentordre.61  
 
Dette dokumentet bestemmer at det skal gjøres et tillegg til EJV Law i en ny artikkel 15. For 
CJV og WFOE skal endringene gjøres ved et tillegg i henholdsvis ny artikkel 25 og 23. De nye 
artiklene er imidlertid ikke inntatt i selve lovtekstene, men presidentordren angir at reglene er 
trådt i kraft, og dette er lagt til grunn i juridisk teori.62 Den nye artikkel 15 i EJV Law foreskriver 
at i de tilfeller hvor etablering av en utenlandsk virksomhet i Kina ikke involverer ”... the im-
plementation of special admisssion administration measures as per national regulation” så in-
nebærer dette at et ”record filing management shall apply”.  
 
Hva som menes med uttrykket ”record filing management” vedrørende behandling om søknad 
er imidlertid ikke forklart i den nye lovendringen. Duncan forklarer dette i en artikkel i Quartely 
Journal of Chinese Studies fra 2016, hvor han skriver at ”any person or entity setting up any 
foreign-invested enterprise in the P.R.C will be required to submit/file an initial report [...] but 
will not be required to wait for approval [...]”.63 Artikkelforfatteren foreskriver altså at en pro-
sess hvor den utenlandske investor skal registrere de nødvendige dokumenter for etablering av 
utenlands virksomhet er tilstrekkelig, og at en uttrykkelig godkjennelse fra den samme kompe-
tente myndighet ikke er nødvendig.  
 

                                                
60全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国外资企业法》等四部法律的决定 på orginal-

språket. 
61 Pisacane (2017) s. 6 
62 Pisacane (2017) s. 6 
63 Duncan (2016) s. 5 
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Med ordlyden ”special admission administration measures” i EJV Laws nye artikkel siktes det 
til det som hittil i oppgaven er omtalt som den statlige kontrollen av markedet. Dette er admi-
nistrative reguleringer som gir myndighetene kompetanse til å forby eller angi restriksjoner og 
begrensninger i etableringer innen visse sektorer og industrier på det kinesiske markedet. Inn-
holdet i disse reguleringene behandles særskilt under punkt 5 i denne oppgaven.  
 
Gjeldene rett foreskriver altså at med mindre den utenlandske virksomheten søkes etablert i 
Kina faller inn under de investeringer som er begrenset av den statlige kontrollen av markedet, 
så skal søknad og godkjennelse av etableringer skje etter en registreringsmodell. Etter denne 
registreringsmodellen er det tilstrekkelig at den utenlandske investor registrerer søknad og til-
hørende dokumenter før etablering, og en godkjennelse fra myndigheten er ikke nødvendig for 
at denne etableringen av virksomheten finner sted.64 Dette innebærer at myndighetene etter de 
reglene som her er gjennomgått skal verifisere og registrere søknad og de vedlagte dokumenter, 
fremfor en full gjennomgang av søknadens innhold før godkjennelse.65  
 
Dette representerer imidlertid et brudd i praksisen fra de kinesiske myndighetene, som før denne 
endringen av loven praktiserte søknads- og godkjennelsesprosedyren i tråd med loven og for-
skriftens ordlyd.66 Denne reformen i praktiseringen av reglene har som mål å øke utenlandske 
direkteinvesteringers autonomi ved hjelp av en stadig mindre direkte innblanding fra de kine-
siske myndigheter, og er et direkte resultat av et stadig åpnere kinesisk marked og Kinas økte 
forpliktelser etter WTO, som krever mindre statlig innblanding i utenlandske individers inves-
teringer etter TRIMS-avtalen.67  
 
3.3 Equity joint ventures – EJV 
 
3.3.1 Generelt om equity joint ventures og dets grunnleggende prinsipper 
 
Equity joint ventures reguleres av loven The Law on Sino-Foreign Equity Joint Ventures68 (EJV 
Law) og videre gjennom forskriften Regulations for the Implementation of the Law on Sino-
Foreign Equity Joint Ventures (forskriften)69, som sammen utgjør de grunnleggende regule-

                                                
64 Duncan (2016) s. 5 
65 Chen (2009) s. 356 
66 Duncan (2016) s. 5 
67 Chen (2009) s. 353. Forfatterne av boken omtaler her en endring i praktiseringen fra myndighetene ved en 

instruks som ble innført i 2004. Hovedinnholdet i, og formålet bak, denne endringen er imidlertid videreført 
ved lovendringen fra 2016 som omtales inn under dette punkt i oppgaven.   

68中华人民共和国中外合资经营企业法	på originalspråket 
69 中华人民共和国中外合资经营企业法实施条例	på orginalspråket 
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ringene for denne type virksomheter. Forholdet mellom disse to reguleringene er at loven stad-
fester de grunnleggende prinsipper og hovedregler som ligger til grunn for denne måten å or-
ganisere en virksomhet på. Mens forskriften inneholder detaljerte regler og reguleringer som 
etterlever de grunnleggende prinsipper og regler beskrevet i loven. Loven er forholdsvis kort, 
og inneholder 15 artikler, mens den utfyllende forskriften inneholder 105 artikler.  
 
Som navnet på loven antyder, så er dette en type joint venture med en utenlandsk og en kinesisk 
part. Kravet om en kinesisk partner følger av lovens artikkel 1, som fastslår at ”the People´s 
Republic of China shall permit foreign Companies [...] to etablish equity joint ventures together 
with Chinese companies”. Den utenlandske parten kan både være en personlig investor eller 
investor gjennom et selskap utenfor Kina, mens den kinesiske part må være en virksomhet og 
ikke en personlig investor.70 
 
Videre er det i lovens artikkel 4 fastslått at et equity joint venture skal dannes som et limited 
liability company. Dette innebærer at den felles virksomheten mellom partene organiseres som 
et lukket aksjeselskap med begrenset ansvar, og loven suppleres derfor med de relevante be-
stemmelser i den generelle kinesiske selskapsloven som forklart under punkt 2.2.1 ovenfor. Et 
slikt limited liability company er etter den generelle selskapslovens artikkel 3 en ”legal person”, 
slik at et equity joint venture er et eget rettssubjekt etter kinesisk rett. Dette innebærer at parte-
nes risiko for selskapets forpliktelser dermed begrenses til verdien av selskapets eiendeler, og 
partene i et slikt joint venture vil ikke hefte for selskapets forpliktelser og tap personlig.71 
 
En av de mest fremtredende karakteristikkene, og hovedforskjellen mellom et equity joint ven-
ture og et cooperate joint venture, er måten rettigheter og forpliktelser er fordelt mellom par-
tene.72 I et joint venture er dette strengt regulert etter loven, som er etter en modell basert på 
partenes pro ratio innskutte kapital.73 Dette vil blir forklart i det følgende.  
 
3.3.2 Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter 
 
Etter EJV Law artikkel 3 skal partene i et equity joint venture ha utferdiget virksomhetens ”joint 
venture agreement, joint venture contract and articles of associations” før søknad om etablering 
kan behandles og godkjennes. Dette utgjør de sentrale stiftelsesdokumentene for virksomheten, 
og dokumentene er juridisk bindende for partene i det øyeblikk virksomheten er godkjent av 
myndighetene etter EJV Law artikkel 6, jf. forskriftens artikkel 14.  

                                                
70 Liu (2008) s. 15 
71 Company Law artikkel 3 
72 Liu (2008) s. 17 
73 EJV Law artikkel 4 
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Hva som omfattes av de tre ulike dokumentene er definert i forskriften til loven artikkel 10. 
Denne bestemmelsen sier at en ”joint venture agreement” er en intensjonsavtale mellom partene 
som oppstiller hovedpunktene og rammen for den felles virksomheten. Videre defineres en 
”joint venture contract” som det dokument som fordeler rettighetene og forpliktelsene mellom 
partene. Til slutt stadfestes det at virksomhetens vedtekter skal stipulere regler for virksomhe-
tens drift i tråd med ”joint venture contract”, og vil videre fungere som retningslinjer for virk-
somhetens styre og ledelse. Etter forskriften til lovens artikkel 7 skal disse dokumentene fore-
ligge på kinesisk ved søknad om etablering, og det er også denne kinesiske versjonen som er 
bindene mellom partene jf. forskriftens artikkel 14. 
 
Siden et equity joint venture er et fellesforetak mellom to parter, er partenes ”joint venture 
contract” og selskapets vedtekter dokumenter av viktighet. Det er disse dokumentene som setter 
de rettslige rammene for selskapets virksomhetsformål og partenes plikter innad i et joint ven-
ture. Vedtektene i denne sammenhengen står i en særstilling innen kinesisk rett generelt, gitt 
den statlige kontrollen av markedet.74 Dette er fordi at en utvidelse av virksomheten utenfor det 
opprinnelige vedtektsfestede kan gjøre at virksomheten faller inn under de begrensede og for-
budte industriene etter investeringskatalogene, og vil dermed kreve godkjennelse fra myndighe-
tene etter det som er forklart ovenfor i punkt 3.2. 
 
3.3.3 Krav til selskapets kapital 
 
Krav til selskapets kapital etter lovgivningen skjer på to måter i et equity joint venture. For det 
første settes det krav etter loven til selskapets totale kapital, og for det andre settes det også krav 
til hvor mye hver av partene kan eller må bidra med til selskapets totale kapital. I tillegg til dette 
legger loven føringer på hvilken måte partene kan bidra til selskapets totale kapital, enten i form 
av kontanter eller i form av andre verdier. 
 
EJV Law opererer med begrepene ”registered capital” og ”total investment” i lovteksten. Be-
grepet ”registered capital” omfatter den totale kapital som partene har bidratt med, og som vi-
dere er registrert hos myndighetene ved etablering.75 Dette innebærer at ekstern finansiering 
faller utenom dette begrepet, som lån tatt opp av selskapet selv. I den videre fremstilling vil 
begrepet ”registered captital” og begrepet kapital ha det samme innhold, og vil således være 
tilnærmet likt det norske begrepet ”egenkapital” innen norsk selskapsrett.76 Begrepet ”total in-
vestment” inkluderer virksomhetens totale investeringer, både egenkapital og ekstern kapital.  

                                                
74 Devonshire-Ellis (2011) (b) s. 24  
75 Chen (2009) s. 369 
76 Sammenligent med slik begrepet egenkapital innen norsk aksjelovgivning er forklart i Woxholt (2014) s. 153. 
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Lovgivningens overordnede krav til størrelsen på virksomhetens registrerte kapital er ikke re-
gulert i EJV Law eller den tilhørende forskriften, og følger i utgangspunktet den generelle sel-
skapslovgivningen. For et equity joint venture reguleres dette av Company Law artikkel 34. 
Etter en lovendring i 2013 heller ikke inneholder noe minste krav til kapitalens størrelse.77 
Imidlertid angir samme bestemmelse i Company Law at dersom forskrifter eller andre regule-
ringer fra myndighetene foreskriver krav til minstekapital, så skal imidlertid disse gjelde. Slike 
reguleringer er ikke uvanlige innen ulike industrier eller sektorer av det kinesiske markedet, og 
vil fremgå i reguleringer medgitt i forskrift fra MOCFOM.78 
 
Et eksempel på dette er reguleringene inntatt i forskriften Provisions on the Administration of 
Telecommunications Enterprises with Foreign Investment.79 Forskriften angir at en utenlandsk 
investert telecom-virksomhet skal etableres som et equity joint venture i artikkel to, og angir 
videre i artikkel 5 et minstekrav til virksomhetens kapital som vil variere fra 2 millioner til 200 
millioner RMB80 avhengig av virksomhetens størrelse og geografiske utbredelse.  
 
Videre inneholder EJV Law i lovens artikler 4 og 8 krav til hvilken måte partene kan bidra til 
selskapets kapital. Disse reguleringene er ytterligere forklart i forskriften til lovens 3. kapittel.  
Lovens artikkel 4 sier at den utenlandske parts innskudd i selskapets totale kapital skal være på 
minst enn 25 prosent.  
 
Videre angir lovens artikkel 5 hvilke andre verdier enn kontanter som kan benyttes som inn-
skytende kapital i virksomheten fra partene.  Dette kan være verdier i form av teknisk utstyr, 
teknologi og patenter, råvarer og materialer og fast eiendom, jf. forskriftens artikkel 22. Be-
stemmelsen angir også at verdien av det som bringes inn av partene skal fastsettes ved enighet 
mellom partene, eller en uavhengig tredjepart. I tillegg reguleres krav til kapitalens størrelse i 
forhold av den totale investering, altså forholdet mellom virksomhetens egenkapital og ekstern 
finansiering, av en egen forskrift fra AIC.81   
 
3.3.4 Selskapets styre og ledelse 
 
I et equity joint venture, som består av to parter som sammen skal drive en virksomhet, er det 
viktig med en balanse mellom partene i selskapets styre og ledelse for at begge parters interesser 

                                                
77 Pisacane (2017) s. 4 
78 Devonshire-Ellis (2011) (a) s. 16 
79外商投资电信企业管理规定 på orginalspråket. 
80 RMB er den forkortelsen loven benytter for Kinas valuta renminbi.  
81 Provisional Regulations of State Administration for Industry and Commerce on the Ratio Between the Registe-

red Capital and the Total Amount of Investment of Sino-foreign Equity Joint Ventures 
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skal ivaretas på en tilstrekkelig måte i driften av virksomheten og selskapet som dannes. Særlig 
er dette relevant når man har med to parter fra forskjellige nasjonaliteter, hvor den kinesiske 
parten kjenner det kinesiske markedet godt mens den utenlandske part kan være helt fersk som 
aktør på et ukjent marked.  
 
Dette kan i utgangspunktet skape en ubalansert maktbalanse mellom partene i et joint venture, 
hvor den ene part oppnår en større innflytelse på virksomhetens drift baser på sine forutset-
ninger enn den andre part. I stor grad reguleres denne balansen mellom partene i selskapets 
styre og ledelse av den kinesiske lovgivningen. Krav til måten et equity joint venture skal styres 
på etter lovgivningen, herunder sammensetning av selskapets styre og ledelse, er nedfelt i EJV 
Law artikkel 6 og forskriftens femte kapittel.  
 
Lovens artikkel 6 foreskriver at selskapet skal ha et styre, som etter forskriftens artikkel 30 er 
virksomhetens øverste myndighet. Antall styremedlemmer og styrets sammensetning skal 
fremforhandles mellom partene og nedfelles i selskapets vedtekter, jf. forskriftens artikkel 31. 
Selve fordelingen av utpekelsen av styremedlemmene skal i følge forskriftens bestemmelse av-
gjøres ”with reference to the proportion of investment contribiuted”.  
 
Videre fremkommer av lovens artikkel 6 at dersom den ene part blir representert ved styrets 
leder, skal den andre part representeres ved styrets nestleder. Dette prinsippet gjelder også ved 
utpekelsen av den daglige ledelse av selskapet ved ”general manager” og ”vice general mana-
ger”, jf. lovens artikkel 6. På denne måten blir partene sikret en viss balanse i selskapets styre 
mellom partenes ofte motstridende interesser.  
 
Styrets myndighet og kompetanse blir videre regulert i lovens artikkel 6 andre avsnitt. Artikke-
len angir som at rammene for styrets myndighet fastsettes i virksomhetens stiftelsesdokument, 
og videre fremkommer det at styret skal ”discuss and decide all major issues concerning the 
venture”. Bestemmelsen angir at de saker som ligger innen styrets kompetanse inkluderer virk-
somhetens utviklingsplaner, forslag til produksjon og drift, budsjett, utdeling av virksomhetens 
overskudd, planer for videre ansettelser og lønn, opphør av virksomhet og ansettelse av daglig 
leder og andre personer av betydning i den daglige drift m.m. 
 
3.3.5 Partenes økonomiske rettigheter og forpliktelser 
 
Et equity joint venture er som nevnt ovenfor organisert som et limited liability company etter 
EJV Law artikkel 4. Dette innebærer at selskapets ansvar er begrenset til verdien av selskapets 
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eiendeler, og partene blir ikke ansvarlige for virksomhetens tap ut over dette.82 Videre frem-
kommer det av samme artikkel i loven at ”[p]arties to the joint venture shall share the profits, 
risks and losses in proportions to their respective contributions to the registrered capital”. Par-
tene bærer altså ikke risiko for virksomhetens tap ut over den innskutte kapital. 
 
På samme måte bestemmes partenes rett til selskapets overskudd med bakgrunn i partenes inn-
skutte kapital etter loven. Lovens artikkel 4 angir at partenes rett til utdeling fra selskapet skal 
bestemmes ut i fra partenes pro ratio bidrag til selskapets kapital ved etablering. Etter bestem-
melsen er det virksomhetens netto overskudd som skal fordeles, etter fradrag for skatt og andre 
nødvendige avsetninger etter loven.83 På samme måte skal virksomhetens tap dekkes etter en 
pro ratio fordeling av virksomhetens overskudd eller partenes innskutte kapital dersom det er 
nødvendig.   
 
EJW Law åpner altså ikke opp for at partene at de seg i mellom kan bestemme hvordan rett til 
selskapets overskudd og risiko for dets forpliktelser skal fordeles. Partenes rettigheter og for-
pliktelser i virksomheten skal etter loven fordeles etter partenes pro ratio bidrag til selskapets 
kapital. Selv om partene i selskapets stiftelsesdokumenter etter loven har stor adgang til å fast-
sette reguleringer som bestemmer hvordan selskapet skal forvaltes og driftes, kan de imidlertid 
ikke angi reguleringer som strider i mot lovens ordlyd. Dette skiller seg fra det som er tilfellet 
i et cooperate joint venture, som forklares inn under punkt 3.4.5 nedenfor.  
 
3.4 Cooperative joint ventures – CJV 
 
3.4.1 Generelt om cooperate joint ventures og dets grunnleggende prinsipper 
 
Cooperative joint ventures er den andre av de to formene joint ventures som er tilgjengelig for 
utenlandske virksomheter som ønsker å gå inn på det kinesiske markedet. Denne virksomhets-
formen reguleres i likhet med et equity joint venture gjennom en egen lov med en tilhørende 
forskrift, herunder loven The Law on Sino-Foreign Cooperative Joint Ventures84 (CJV Law) og 
forskriften Regulations for the Implementation of the Law on Sino-Foreign Cooperative Joint 
Ventures85 (forskriften). I likhet med et equity joint venture, kreves det også at en av partene er 
kinesiske etter reguleringene for cooperative joint ventures, jf. lovens artikkel 1. 
 

                                                
82 Wang (2014) s. 50 
83 Chen (2009) s. 386 
84中华人民共和国中外合作经营企业法 på orginalspråket. 
85中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则 på orginalspråket. 
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Den innledningsvis mest fremtredende forskjellen mellom et cooperative og et equity joint ven-
ture, er virksomhetens underliggende selskapsform etter loven. Etter EJV Law kreves det, som 
forklart ovenfor, at fellesvirksomheten mellom partene organiseres som et limited liability com-
pany. Etter lovgivningen som gjelder for CJV foreligger det imidlertid ikke noe slikt krav. Etter 
CJV Law er et cooperate joint venture en form for organisering av virksomhet som er først og 
fremst er regulert av avtale, og ikke selskapsrettslige prinsipper.86 Partenes felles virksomhet 
etter denne joint venture-modellen vil forvaltes og driftes slik partene har avtalt seg i mellom i 
selskapets stiftelsesdokumenter.87  
 
Når det gjelder et ccoperate joint ventures rettslige status bestemmer CJV Law artikkel 2 andre 
avsnitt at et cooperative joint venture er en selvstendig juridisk enhet etter kinesisk rett bare i 
de tilfeller hvor virksomheten tilfredsstiller de krav til en juridisk person som den øvrige lov-
givningen oppstiller.88 Kort forklart vil dette si i de tilfeller hvor virksomheten har en fast og 
klar organisasjonsstruktur som videre er egnet til å bære det økonomiske ansvaret for virksom-
hetens tap og gjeld.89 I vurderingen av om virksomheten oppfyller disse vilkårene, er det den 
grunnleggende avtalen mellom partene som skal legges til grunn.  
 
Dette innebærer at dersom den felles virksomheten ikke er å anse som et eget rettssubjekt, så 
blir partenes investeringer i virksomheten eid av partene selv – enten separat eller i fellesskap. 
I slike tilfeller er cooperative joint ventures å regne som en måte å organisere virksomhet på 
gjennom en samarbeidsavtale, og ikke som en selskapsform i tradisjonell forstand. Den egent-
lige juridiske statusen til et cooperative joint venture som ikke er et eget rettssubjekt etter kine-
sisk rett er ikke avklart.90  
 
Etter dette er lovens utgangspunkt at et cooperative joint venture ikke innehar status som en 
selvstendig juridisk enhet i en organisert selskapsform direkte etter loven, men oppnår denne 
statusen dersom virksomheten oppfyller vilkår som følger av supplerende lovgivning. Enkelt 
forklart kan man si at reglene for et cooperative joint venture i hovedsak angir et kontraktuelt 
rammeverk for hvordan man kan sette opp en samarbeidsavtale for en felles virksomhet mellom 
to parter.91  
 

                                                
86 Wang (2014) s. 56 
87 Lo (2005) s. 70 
88 Lo (2009) s. 84 
89 Lo (2009) s. 84 
90 Wang (2014) s. 56 
91 Lo (2009) s. 85 
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I noen tilfeller vil dette rammeverket oppfylle visse selskapsrettslige vilkår som gjør at den 
felles virksomheten er å anse som et selskap med begrenset ansvar. I de andre tilfellene vil 
partene være ansvarlige for driften av den felles drevne virksomheten fullt ut, og bærer sådan 
det fulle ansvaret for virksomheten.92 Dette vil først og fremst ha betydning for partenes risiko 
ved å drive virksomhet gjennom et slikt joint venture, da juridisk status for den felles drevne 
virksomheten er det som vil være avgjørende for omfanget av partenes rettigheter og plikter i 
virksomheten etter loven. 
 
3.4.2 Virksomhetens stiftelsesdokumenter og vedtekter 
 
Etter CJV Law og den tilhørende forskriften, er det tre sentrale dokumenter som må være på 
plass før et contractual joint venture kan etableres. Dette er partenes bakenforliggende avtale 
om felles virksomhet, en kontrakt som danner grunnlaget for et cooperative joint venture og et 
sett med vedtekter som skal gjelde for virksomheten som drives gjennom et cooperate joint 
venture, og utgjør de samme dokumenttypene som er nødvendige for en etablering ev et equity 
joint venture etter EJV Law.  
 
Av disse tre dokumentene, er det partenes kontrakt for den felles virksomhet som er det mest 
sentrale dokumentet i et joint venture. Etter CJV Law artikkel 2 skal kontrakten som danner 
grunnlaget for et cooperate joint venture inneholde ”the investment conditions for cooperation, 
the distributions of earnings or products, the sharing of risks or losses, the manners of operation 
and management and the ownership of the property and the termination of the contractual joint 
venture”. Denne kontrakten danner selve grunnlaget for den felles virksomhet, da det er dette 
dokumentet som bestemmer og fordeler rettigheter og plikter etter virksomheten mellom par-
tene.  
 
I motsetning til de regler som gjelder etter EJV Law, foreskriver CJV Law artikkel 2 at partene 
seg i mellom kan avtale hvordan rettigheter og forpliktelser etter den felles virksomheten skal 
fordeles. I et cooporate joint venture vil dette reguleres av partenes stiftelsesdokumenter alene, 
og ikke i lovgivningen.93 På denne måten er partenes underliggende avtale et viktig dokument 
ved et cooperative joint venture.  
 
I utgangspunktet kan det meste avtales mellom partene i en slik kontrakt, og avtalefriheten er 
større enn etter EJV Law, men loven foreskriver noen visse minstekrav til kontraktens innhold. 
Dette vil i hovedsak gjelde krav til virksomhetens midler ved etablering, hvordan virksomheten 

                                                
92 Chen (2011) s. 391 
93 CJV Law  artikkel 2  
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skal forvaltes, samt fordeling av virksomhetens overskudd samt eventuelle tap og gjeld. Dette 
vil bli gjennomgått inn under de følgende punkter.  
 
3.4.3 Krav til virksomhetens kapital 
 
Loven om cooperative joint ventures inneholder få konkrete bestemmelser som omhandler par-
tenes innskutte kapital i den felles virksomhet. Dette er grunnet partenes avtalefrihet når det 
gjelder organiseringen av et cooperative joint venture. Likevel inneholder lovgivningen visse 
minstekrav til hva partenes bidrag med til virksomhetens kapital, og videre på hvilken måte 
partene kan bidra til kapitalen. 
 
Siden et cooperative joint venture ikke alltid vil etableres som et eget rettssubjekt i selskaps-
form, vil terminologien for hva som bidras av partene i form av det som under punkt 3.3.3 om 
EJV er omtalt som egenkapital variere i lovgivningen. I de tilfeller hvor et cooperative joint 
venture organiseres som et limited liability company, vil partenes finansielle bidrag til virksom-
heten være i form av innskutt kapital i likhet med det som er tilfellet ved et EJV. Kapitalen 
overføres da fra den respektive part og over til selskapet.  
 
I de tilfeller hvor et cooperative joint venture ikke er organisert som et selskap, er virksomheten 
organisert basert på kontrakt og vil som nevnt ikke være organisert som et aksjeselskap. Den 
felles virksomheten vil i disse tilfellene identifiseres med partene, og partene vil selv eie og 
beholde de midler som brukes til å drive virksomheten – enten gjennom sameie eller av de 
respektive partene hver for seg.94 I denne sammenheng benytter loven betegnelsen ”investment 
conditions for cooperation”, eller partenes betingelser for felles virksomhet, og ikke virksom-
hetens kapital.95 Det som bidras av partene skal likevel nedskrives i selskapets stiftelsesdoku-
menter, og registreres hos myndighetene, jf. lovens artikkel 2.  
 
Når det gjelder måten partene kan bidra til selskapets kapital/partenes betingelser for felles 
virksomhet, er dette nedfelt i  CJV Law artikkel 8. Denne bestemmelsen angir at partene kan 
bidra til dette gjennom kontanter, fast eiendom, patenter, teknologi eller andre rettigheter. Vi-
dere angir forskriften til loven i artikkel 18 andre avsnitt krav til størrelsen på den utenlandske 
parts investering i forhold til virksomhetens totale verdi. 
 
Denne bestemmelsen angir at dersom virksomheten oppfyller vilkårene for å regnes som en 
selvstendig juridisk enhet, så skal den utenlandske parts pro ratio bidrag til den totale kapital 
ikke være mindre enn 25 prosent. Videre fastslår forskriften i samme bestemmelse at dersom 

                                                
94 Chen (2011) s. 391 
95 Liu (2008) s. 20 
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virksomheten ikke tilfredsstiller den kinesiske lovgivningens krav til juridiske personer, så skal 
departementet (MOFCOM) fastsette krav til den utenlandske parts bidrag til virksomhetens ka-
pital.  
 
Om myndighetene skal fastlegge krav til kapitalen ved den enkelte etablering av virksomhet, 
eller om det foreligger retningslinjer som fastsetter slike krav på et generelt grunnlag, gir ikke 
forskriften direkte svar på. Svaret på dette finner man ved å gå til instruks som utfyller den 
opprinnelige forskriften, i dokumentet Explanations Concerning Several Articles in the Detai-
led Rules for the Impementation of the Law of the People´s Republic of China on Sino-Foreign 
Cooperative Joint Ventures96 fra departementet. I dette dokumentet kan man lese at det oppstil-
les et krav om en utenlandsk andel på 25 prosent også skal gjelde for joint ventures som ikke 
tilfredsstiller kravene for å oppnå status som juridisk person.  
 
3.4.4 Virksomhetens styre og ledelse 
 
Når det gjelder et cooperative joint ventures organisering av styre og ledelse av virksomheten, 
er dette nedfelt i lovens artikkel 12 og videre gjennom forskriften til lovens femte kapittel. 
Lovens artikkel 12 sier at et cooperative joint venture skal opprette et ”board of directors” eller 
en ”joint management committee” som skal fungere som virksomhetens øverste beslutningsor-
gan. Loven opererer her med to forskjellige begreper med henblikk til det faktum at et coope-
rative joint venture kan organiseres både som et limited liability company og som en løsere 
virksomhetsstruktur basert på avtale.  
 
Dersom virksomheten ansees som et selvstendig selskap, er et styre virksomhetens øverste or-
gan i likhet med det som gjelder for et EJV, som er redegjort for under punkt 3.3.4 ovenfor. 
Dersom virksomheten ikke er å anse som et slikt selskap, er det en ”joint management commit-
tee” som utgjør virksomhetens øverste organ. Etter loven er denne sondringen mellom disse 
termene videre uten betydning i sammenheng med det som her forklares, da begge organene 
innehar samme kompetanse til å forvalte virksomheten etter forskriftens artikkel 24. Etter ar-
tikkel 24 skal styret/komiteen fatte alle beslutninger av betydning for virksomheten i tråd med 
virksomhetens vedtekter.  
 
Videre bestemmer forskriftens artikkel 25 at virksomhetens styre/komite skal bestå av minst tre 
medlemmer, som velges av partene i fellesskap med henblikk til partenes innskutte kapital/ 
partenes betingelser for felles virksomhet. Loven forespeiler altså at utmerkelsen av styrets/ko-
miteens medlemmer skal gjenspeile partenes bidrag til den felles virksomhet. 
 

                                                
96关于执行<中华人民共和国中外合作经营企业法实施细则>若干条款的说明 på orginalsrpåket. 
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I likhet med reglene som gjelder for equity joint ventures, fordeles maktbalansen mellom par-
tene til en viss grad ved at dersom den ene part blir representert ved styrets leder, skal den andre 
part representeres ved styrets nestleder. Dette følger av forskriften til lovens artikkel 26. I 
samme bestemmelse fremkommer det at de øvrige regler for valg av medlemmer til styret/ko-
mitéen skal fastsettes i virksomhetens vedtekter.  
 
3.4.5 Partenes økonomiske rettigheter og forpliktelser 
 
Partenes rettigheter og forpliktelser i et cooperative joint venture bestemmes ut i fra partenes 
bakenforliggende kontrakt for den felles virksomheten, som nevnt inn under punkt 3.2.2. Dette 
fremkommer av CJV Law artikkel 2. Partene kan i et cooperative joint venture seg i mellom 
avtale hvordan både overskudd og ansvaret for virksomheten skal fordeles.97 Partene har på 
dette området full avtalefrihet, og kan i motsetning til det som er tilfellet ved et EJV avtales 
uten henblikk til partenes faktiske bidrag til virksomhetens kapital.98  
 
Når det gjelder partenes ansvar for et cooperate joint ventures eventuelle tap og gjeld, må det 
innledningsvis skilles mellom de tilfeller hvor virksomheten organiseres som et limited liability 
company og de tilfeller hvor virksomheten ikke innehar status som en slik organisasjonsform. 
Som et limited liability company er selve virksomheten ansvarlig for tap og gjeld tilsvarende 
selskapets eiendeler.99 Tilsvarende er partene ansvarlige for virksomhetens tap og gjeld begren-
set til de respektive partenes innskutte kapital, i likhet med det som gjelder for et equity joint 
venture etter EJV Law.100 
 
I de tilfeller hvor virksomheten ikke oppnår status som et limited liability company, bærer par-
tene selv ansvaret for virksomhetens eventuelle tap og gjeld fullt ut.101 Dette fremkommer av 
forskriftens artikkel 50 som bestemmer at partene i en slik virksomhet ”[...] shall be liable for 
civil responisbility [...]”. Med ”civil responsibility” menes et ubegrenset ansvar. Dette innebæ-
rer at partene ved etableringen av en slik virksomhet eksponerer seg for risiko i større grad enn 
en virksomhet med begrenset ansvar, enten ved et CJV som oppfyller kravene til en juridisk 
person eller et EJV. 
 
Et unntak fra begge de overnevnte punktene er når partene har avtalt en annen fordeling av 
ansvar i samarbeidskontrakten som danner grunnlaget for den felles virksomheten.102 Som 

                                                
97 Lo (2009) s. 86 
98 Wang (1999) s. 277 
99 Company Law artikkel 2 
100 Lo (2009) s. 86 
101 Lo (2009) s. 85 
102 Lo (2009) s. 86 
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nevnt har partene i et cooperative joint venture en stor adgang til å bestemme hvordan rettighe-
ter og plikter de i mellom skal fordeles, og kan i prinsippet fordele både retten til utdelinger og 
ansvaret for selskapets tap og gjeld på den måten se selv ønsker. Dette gjør et cooperate joint 
venture til en fleksibel måte å organisere virksomheten på, da partene kan justere de regule-
ringer som vil gjelde for virksomheten etter sine ønsker, forutsetninger og behov ved felles 
avtale.  
 
3.5 Wholly Foreign-Owned Enterpsies – WFOE 
 
3.5.1 Generelt om wholly foreign-owned enterprises og dets grunnleggende 

prinsipper 
 
Heleide utenlandske selskaper i Kina reguleres av Law of the People´s republic of China on 
Foreign-Capital Enterprises fra 2001 (WOFE Law)103. Loven suppleres videre av forskriften 
Detailed Rules for the Implementation of the Law of the People’s Republic of China on Wholly 
Foreign-owned Enterprises104 (forskriften), samt relevante bestemmelser i den generelle Com-
pany Law og ytterligere særskilte forskrifter.  
 
Lovens artikkel 2 foreskriver at loven gjelder for de virksomheter ”[...] established in China by 
foreign investors exclusively with their own capital”. Loven gir altså utenlandske virksomheter 
tilgang til det kinesiske markedet uten direkte innblanding i virksomheten fra kinesiske aktører, 
og kinesisk deleierskap eller direkte deltakelse er ikke tillatt.  
 
Da denne lovgivningen kom i Kina i 1986, markerte det et brudd med den tidligere linjen Kina 
førte med en restriktiv adgang til det kinesiske markedet. Vedtakelsen av denne loven åpnet 
opp for utenlandske aktører i Kina på en helt ny måte, med fraværet av krav om en kinesisk 
partner i den kinesiske etableringer. 
 
Denne åpningen var av kinesiske myndigheter motivert av økt behov for utenlandsk kapital og 
avansert teknologi, noe som gjenspeiles i forskriften til WFOE Law artikkel 3. Denne bestem-
melsen foreskriver at en etablering av et WFOE ”[...] must benefit the development of China´s 
national economy and be capable of gaining remarakble economic results” og videre ”engage 
in the development of new products [...] encouraged to establish foregin-capital enterpises 
which are export oriented”, og bærer et sterkt preg av å være en fanebestemmelse. 
 

                                                
103中华人民共和国外资企业法 på orginalspråket. 
104中华人民共和国外资企业法实施细则 på orginalspråket. 
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Etter forskriftens artikkel 18, skal heleide utenlandske virksomheter i Kina som hovedregel 
etableres som et limited liability company. Dette innebærer at et WFOE oppnår status som 
selvstendig rettssubjekt etter de generelle selskapsrettslige reglene, jf. Company Law artikkel 
3. Dersom den utenlandske aktør ønsker å benytte en annen underliggende selskapsmodell, er 
dette mulig gjennom en søknadsprosess og godkjenning fra myndighetene etter samme artikkel 
i forskriften. Den videre drøftelse imidlertid vil omhandle et WFOE som er etablert i tråd med 
hovedregelen. 
 
WFOE Law er altså en lov som tillater utenlandske investorer å etablere en virksomhet i Kina 
etter de generelle selskapsrettslige reglene i Kina dersom visse vilkår etter loven oppfylles. Som 
en konsekvens av dette vil ikke WFOE Law inneholde detaljreguleringer hva gjelder organise-
ring av virksomhet og selskapsstruktur i like stor grad som de to lovene for joint venture gjen-
nomgått ovenfor.  I det følgende vil hovedreglene for heleide utenlandske selskaper i Kina gjen-
nomgås og analyseres, med utgangspunkt i WFOE Law og supplert med Company Law hvor 
det er nødvendig.  
 
3.5.2 Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter  
 
Krav til innholdet til et limited liability company sine vedtekter følger først og fremst av for-
skriften til WFOE Law artikkel 15, som angir krav til innhold i selskapets vedtekter og sams-
varer med de krav som følger av Company Law artikkel 25. De mest sentrale krav som angis 
etter forskriften er at virksomhetens formål (”aim and scope of the business” etter ordlyden) 
skal oppgis, virksomhetens selskapsform samt hvilke organer som skal utgjøre selskapets styre 
og ledelse samt deres funksjon.  
 
I denne forbindelse er kravet om at virksomhetens ”aim and scope of business” av betydning. 
Som nevnt under punkt 3.3.2 under krav til et equity joint ventures stiftelsesdokumenter er 
selskapets virksomhetsformål. Dette formålet setter rammer for selskapets virksomhet, og er av 
særlig betydning dersom selskapets virksomhet planer å gå, eller går, ut over det som er fore-
skrevet i virksomhetsformålet.105 Dette er av særlig relevans overfor heleide utenlandske sels-
kaper, da de er omfattet av flere begrensninger og forbud enn det som er tilfeller for joint ven-
tures.  
 
3.5.3 Krav til selskapets kapital 
 
Det overordnede krav til et heleid utenlandsk selskaps kapital følger av forskriften til WFOE 
Law artikkel 20. Denne artikkelens andre avsnitt bestemmer at selskapets ”registered kapital”, 

                                                
105 Devonshire-Ellis (2011) (b) s. 17 
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altså egenkapital jf. det som er forklart under punkt 3.1.3, skal ”be in keeping with the enterpri-
ses operation scale”. Med dette menes at selskapets kapital må være tilstrekkelig høy nok til å 
kunne gjennomføre selskapets planlagte virksomhet.  Noen videre konkrete krav til den kapita-
lens størrelse fremkommer ikke av hverken WFOE Law eller Company Law. Company Law 
artikkel 26 presiserer imidlertid at minimumskrav til selskapets kapital kan fremgå av andre 
reguleringer, som nevnt under punkt 3.3.3. 
 
Videre foreligger det reguleringer som bestemmer forholdet mellom selskapets ”registered cap-
tial” og ”total investment”, eller selskapets egenkapitals andel av selskapets totale kapital (egen-
kapital og gjeld). Dette reguleres i forskriften Provisional Rules on the Ratio between Registe-
red Capital and Total Investment of Sino-foreign Equity Joint Venture Enterprises, og angir 
hvor stor prosentandel egenkapitalen kan utgjøre. Forskriften omtaler etter sin ordlyd virksom-
heter organisert som et equity joint venture, men det er etter praksis fra de kinesiske myndig-
heter og i litteraturen klart at denne forskriften også gjelder for heleide utenlandske selskaper.106 
 
Videre foreskriver forskriften til WFOE Law i forskriftens artikkel 25 og 26 de måter en inves-
tor i et WFOE kan bidra til selskapets kapital på.  Denne bestemmelsen foreskriver et noe annet 
innhold enn det som er regelen etter Company Law, sml. med Company Law artikkel 27. Etter 
forskriften til WFOE kan utenlandske investorer bidra til selskapets kapital i from av kontanter 
i både kinesisk og utenlandsk valuta, maskiner og utstyr som er nødvendige i selskapets virk-
somhet, og immaterielle rettigheter. Etter Company Law er adgangen noe videre, og inkluderer 
i praksis alle eiendeler og rettigheter som kan overføres i penger.   
 
3.5.4 Selskapets styre og ledelse 
 
Hverken WFOE Law eller forskriften til loven inneholder regler som uttrykkelig regulerer hvor-
dan et heleid utenlandsk selskap skal styres og forvaltes. Loven suppleres derfor med de rele-
vante bestemmelsene i Company Law, herunder lovens andre kapittel andre punkt.107 Etter 
denne loven er selskapets øverste organ aksjonærenes generalforsamling, jf. Company Law ar-
tikkel 98. I tillegg skal selskapet ha et styre samt en daglig leder, jf. Company Law artikkel 108 
og 113. 
 
Imidlertid samsvarer ikke reglene slik de er foreskrevet her med hvordan reglene i de fleste 
tilfeller praktiseres. Etter en fast og langvarig praksis tillater myndighetene ved handelsdepar-
tementet at et heleid utenlandsk selskap opprettes med et styre som selskapets øverste organ, 

                                                
106 Devonshire-Ellis (2011) (b) s. 17  
107 Liu (2008) s. 35 
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uten en generalforsamling slik loven i utgangspunktet krever.108 Dette er grunnet i at uten-
landske investorer har ønsket å praktisere reglene slik den øvrige lovgivingen for FIE foreskri-
ver, som omtalt under punktene 3.3.4 og 3.4.4 om henholdsvis EJV og CJV.109 I disse tilfellene 
vil reglene for styrets kompetanse i et WFOE sammenfalle med styrets kompetanse i et EJV og 
et CJV.  Denne praksisen er imidlertid ikke til hinder for at et heleid utenlandsk selskap kan 
velge generalforsamlingen som selskapets øverste organ i tråd med loven.  
 
Dersom et heleid utenlandsk selskap etableres med generalforsamlingen som selskapets øverste 
organ, bestemmes dets kompetanse etter Company Law artikkel 37. Etter denne bestemmelsen 
skal generalforsamlingen bestemme selskapets overordnede virksomhet og prinsipper for in-
vesteringer, utpeke selskapets styre og den daglige ledelse, cedta nye og endre ekstisterende 
vedtektsbestemmelser, foreta utdelinger og dekning av tap, og andre overordnende viktige be-
slutninger for selskapet. Videre bestemmes styrets kompetanse etter Company Law artikkel 46. 
I korte trekk angir denne bestemmelsen at styret skal forvalte selskapet i tråd med dets vedtekter 
og generalforsamlingens beslutninger, samt forberede rapporter og budsjetter som skal vedtas 
av generalforsamlingen.  
 
Det sentrale ved et WFOE sammenlignet med det to andre formene for joint ventures er at 
selskapet eies og styres av en eller flere utenlandske investorer i Kina, uten påvirkning fra lokale 
aktører. En relevant bestemmelse i denne sammenheng finner man i WFOE Law artikkel 6. 
Denne bestemmelsen fastslår at et ”foreign-capital enterprise shall [...] have it´s autonomy in 
operation and management, and be free for any interference.” Denne bestemmelsen har ikke 
noe klart selvstendig rettslig innhold, men stadfester et viktig prinsipp om utenlandske investo-
rers selvrådighet i et heleid utenlandsk selskap i Kina. Dette har en parallell til den rettshisto-
riske konteksten på området, hvor tidligere lovgivning innebar et krav om kinesisk innflytelse 
gjennom en lokal partner etter loven etter det som er forklart over om EJV og CJV.  
 
3.5.5 Eiernes økonomiske rettigheter og forpliktelser  
 
Et WFOE som er etablert og organisert etter hovedregelen som et limited liability company. 
WFOE Law inneholder ingen bestemmelser som direkte regulerer eiernes økonomiske rettig-
heter og forpliktelser, og reguleringene følger dermed av Company Law etter denne lovens 
artikkel 217.  
 
Aksjonærenes rett til selskapets overskudd er nedfelt i Company Law artikkel 34. Denne be-
stemmelsen angir at ”[a] shareholder shall receive dividends in proportion to its paid-up capital 
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contribution.” Lovens hovedregel fastsetter altså at aksjonærene i et limited liability comapny, 
og dermed også i et heleid utenlandsk selskap, skal motta utdelinger av selskapets overskudd 
basert på en pro ratio fordeling basert på aksjonærenes innskudd ved etablering. Imidlertid 
inneholder Company Law artikkel 34 siste setning et unntak fra denne hovedregelen, som angir 
at partene kan gå bort fra en pro ratio fordeling dersom dette er inntatt i selskapets vedtekter.110  
 
Når det gjelder aksjonærenes ansvar for selskapets tap og gjeld er dette angitt i Company Law 
artikkel 3. Av denne bestemmelsen fremkommer det at ”[a] shareholder of a limited liability 
company shall be liable for the company to the extent of the capital contribution it subscribes.” 
Dette har sammenheng med at Reglen er her den samme som det som er foreskrevet for et 
equity joint venture under punkt 3.3.5 
 
Det sentrale her inn under dette punket, er imidlertid at selskapets utelukkende utenlandske 
eiere vil i sin helhet motta selskapets overskudd i sin helhet, uten å måtte dele dette med en 
kinesisk partner som forklart under punktene 3.35 og 3.4.5 ovenfor. Dette vil ofte være en av-
gjørende faktor for hvorfor en utenlandsk investor vil foretrekke å organisere virksomheten 
gjennom et WFOE fremfor de to formene for joint venture.111 En viktig regulering i denne 
forbindelse er WFOE Law artikkel 19, som lovfester retten muligheten til å foreta overføringer 
av selskapets overskudd fra Kina til utlandet. 
 
3.6 Fordeler og ulemper ved de tre ulike FIE 
 
Etter det som er beskrevet ovenfor tillater de kinesiske reguleringene tre forskjellige måter å 
organisere utenlandske direkteinvesteringer i Kina.  De ulike reguleringene har hver sine ka-
rakteristikker, egenskaper, fordeler og ulemper. Hvilken selskapsform den aktuelle utenlandske 
investoren vil foretrekke vil avhenge av den enkelte investors ulike ønsker, forutsetninger og 
behov.  
 
I begge joint venture-modellene sikres partene en viss balanse i maktforholdet mellom partene 
i virksomhetens styre og drift gjennom lovgivningen. Dette er en nødvendig regulering for at 
både utenlandske aktører og lokale kinesiske partnere skal kunne finne denne formen for virk-
somhet attraktiv. Samtidig kan en slik modell føre til en ineffektiv ledelse av virksomheten 
dersom partene ikke oppnår enighet ved sentrale spørsmål.  
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Videre er deling av kunnskap og teknologi en viktig forutsetning for en vellykket drift av den 
felles eide virksomheten i et joint venture. Dette kan medføre at de immaterielle rettigheter som 
en utenlandsk investor tar med seg inn i virksomheten krenkes ved uautorisert bruk av slike 
rettigheter av den kinesiske part. Dette er ikke et ukjent fenomen i Kina.112  
 
Samtidig er den fysiske tilgangen til det kinesiske markedet en viktig forutsetning for at en 
utenlandsk aktør skal lykkes i Kina. En kinesisk partner vil ofte ha et etablert nettverk for mar-
kedsføring og distribusjon av varer og tjenester, og en allianse med en kinesisk partner som 
kjenner markedet kan være til stor nytte for den utenlandske investor.113  
 
Ved en heleid utenlandsk virksomhet utgjør de utenlandske investorenes autonomi et sterkt 
prinsipp. Etableringen av et slikt selskap gir den utenlandske investoren full kontroll over sel-
skapets styre og ledelse, og mottar i tillegg virksomhetens overskudd i sin helhet. Full autonomi 
og selvstendig drift av virksomheten kan også innebære en kostbar og tidskrevende affære for 
en uerfaren aktør på markedet.114 Et WFOE er i tillegg underlagt en større grad av begrensninger 
og forbud innen visse industrier etter den statlige kontrollen av markedet enn det som er tilfellet 
ved joint ventures. Dette vil forklares ytterligere i det følgende kapittelet.115 
 
Alle de faktorer som her er nevnt må veies opp mot hverandre når en utenlandsk investor skal 
gå inn på det kinesiske markedet. Ved vurderingen av hvilken organisasjonsform som vil være 
den optimale for den enkelte investor må investorens forutsetninger og kunnskap om det kine-
siske markedet overveies. Dersom en investor er uerfaren med et begrenset nettverk på det ki-
nesiske markedet, vil et joint venture ofte være veien å gå. Er situasjonen den at den utenlandske 
investor føler seg trygg på markedet og ikke er avhengig av en kinesisk partner for å kunne 
lykkes, vil et heleid utenlandsk selskap med full kontroll over virksomheten ofte være det fore-
trukne. 
 
I noen tilfeller kan eventuelle risikoer som identifiseres med joint venture-modellen til en viss 
grad kunne avbøtes ved at den utenlandske investor kan avtale seg frem til gunstige fordeler i 
et joint venture. Ved hjelp av den løsere strukturen som et contractual joint venture tilbyr kan  
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investoren og den kinesiske parten dele virksomhetens økonomiske ansvar slik de selv ønsker. 
Samtidig kan partene i større grad avtale hva som skal bidras med av den enkelte part til den 
felles virksomheten enn det som er tilfellet ved et equity joint venture.116  
 
Uansett vil en utenlandsk investor måtte sørge for at den planlagte virksomheten er i henhold 
til den statlige kontrollen av markedet. 
 
 
 

                                                
116 Liu (2008) s. 20 
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4 Særlig om den statlige kontrollen av markedet 
 
4.1 De grunnleggende reglene for forvaltningen 
 
Som nevnt innledningsvis i denne oppgaven og i den materielle fremstillingen i kapittel 3, setter 
administrative regulereringer i den kinesiske lovgivningen føringer og begrensninger i uten-
landske investeringer i Kina. Disse reguleringene er på flere måter integrert inn i reglene på 
området og håndheves av den kinesiske forvaltingen. Reguleringene gir myndighetene kompe-
tanse til å forby eller setter begrensninger i etableringer av utenlandske virksomheter på kine-
sisk territorium dersom visse vilkår ikke er oppfylte. 
 
Reglene for den kinesiske forvaltningens praktisering av reglene er inntatt i dokumentet Interim 
Administrative Measures for the Record-filing of the Incorporation and Change of Foreign-
funded Enterprises117 fra 2016. Dette er en midlertidig instruks for myndighetene for praktise-
ringen av behandling av søknader om etablering av utenlandsk virksomhet i Kina, etter EJV 
Law, CJV Law og WFOE Law jf. instruksens artikkel 1.  
 
Reglene speiler i hovedsak de regler som er inntatt i presidentordren Decision of the Standing 
Committe of the National People´s Congress on Amending Fourd Laws Including the Law of 
the People´s Republic og China on Foregin-funded Enterprises fra 2016 som endret de tre 
nevnte lover. Denne regelendringen er beskrevet inn under punkt 3.2 ovenfor, og innebærer en 
endring i reglene som gjelder for søknad og godkjennelse av etablering av utenlandsk virksom-
het. Etter regelendringen er det tilstrekkelig med registrering av søknad og verifisering av de 
relevante dokumenter før etablering.  
 
Denne prosessen er inntatt i instruksens artikkel 5, som angir at søknad og relevante dokumenter 
skal registreres elektronisk hos myndighetene. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor 
virksomheten ikke er omfattet av de begrensinger eller forbud som følger av ”spesial access 
administrative measures prescribed by the State”, jf. instruksens artikkel 2. Dette er forøvrig 
også i samsvar med reglene beskrevet under punkt 3.2 ovenfor.  Dersom dette unntaket kommer 
til anvendelse skal myndighetene foreta en full behandling av søknad.  
 
 
 

                                                
117中华人民共和国商务部令2016年第3号《外商投资企业设立及变更备案管理暂行办法》 på orginalsprå-

ket 



36 
 

4.2 Særlig om investeringskatalogene 
 
Restriksjonene som angir hvilke sektorer og industrier som er begrenset eller ikke tillatt for 
utenlandske virksomheter er inntatt i dokumentet Catalouge of Industries for Guiding Foreign 
Investment118 (investeringskatalogene) fra 2017. Katalogene er utarbeidet av det statlige organet 
National Reform Commission i et dekret, og er vedtatt av det lovgivende organet State Council 
ved lovs rang.   
 
Investeringskatalogene er et juridisk dokument som er delt inn i to hoveddeler. Den ene delen 
lister opp 348 industrier eller sektorer innen markedet som de kinesiske myndighetene oppford-
rer utenlandske investorer å investere i, mens den andre delen inneholder 73 industrier eller 
sektorer innen markedet som enten er begrenset eller forbudt for utenlandske direkteinveste-
ringer.  
 
Den delen av investeringskatalogene som inneholder begrensninger for eller forbud mot uten-
landske direkteinvesteringer er kalt ”Negative List for Foreign Investment Access” (den nega-
tive listen). Denne listen er videre delt inn i to, hvor den ene delen av listen angir industrier eller 
sektorer innen markedet som er begrenset for utenlandske direkteinvesteringer, mens den andre 
delen av listen angir industrier eller sektorer av markedet som er forbudt for utenlandske di-
rekteinvesteringer.  
 
I den negative listens første del er det opplistet syv artikler som forklarer hvordan listen funge-
rer. Det er i denne forbindelse artikkel 3 som slår fast den negative listens rettslige betydning. 
Denne artikkelen slår fast at utenlandske investorer ”shall not be engaged in prohibited items 
specified” og videre at utenlandske investorer ”shall not be engaged in restricted items with 
requirements for porportions of foreign investment, and shall not establish foreign-invested 
partnership enterprises”.  
 
Etter dette stadfestes det altså at utenlandske direkteinvesteringer er forbudte innen visse indu-
strier i Kina, mens noen industrier er begrenset for slike investeringer i form av vilkår og krav 
til utenlandsk kapital. De begrensningene som angis i katalogene er krav til den tillatte andel av 
utenlandsk kapital av den totale investering som virksomheten vil utgjøre. Dette vil i praksis 
innebære at virksomheten må etableres som et joint venture, og ikke som et heleid utenlansk 
selskap.  
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5 Kan man omgå reglene? 
 
Etter redegjørelsen over er det klart at adgangen for utenlandske aktører til å etablere seg på det 
kinesiske markedet kan være begrenset i henhold til de administrative reguleringene. Som uten-
landsk aktør på markedet har man ikke anledning til å opprette en virksomhet i tråd med de 
alminnelige reglene i kinesisk lovgivning, men må forholde seg til et særegent sett med regler 
og de eventuelle ulemper og fordeler det måtte medføre. Det er imidlertid klart at dette regel-
settet inneholder restriksjoner innen etableringsfriheten som ikke vil gjelde for kinesiske aktø-
rer.  
 
I det følgende vil det redegjøres for to tilfeller hvor det kan tenkes at det kinesiske regelsettet 
likevel kan åpne for utenlandsk eierskap av bedrifter, selv om de etter spesiallovgivningen for 
utenlandske virksomheter er begrenset fra etablering i Kina. Ved å benytte disse disposisjonene 
kan det tenkes at man kan omgå de hittil gjennomgåtte reglene og begrensningene som gjelder 
utenlandske direkteinvesteringer.  
 
5.1 Fusjoner og virksomhetsoverdragelser – utenlandske oppkjøp av 

kinesiske virksomheter 
 
De gjennomgåtte reglene dreier seg utelukkende om reglene for etablering av utenlandske virk-
somheter i Kina. Samtidig har det fremkommet at lokale aktører på det kinesiske markedet, 
altså kinesiske statsborgere, må forholde seg til et annet regelsett. Dette regelsett er uten de 
spesielle restriksjonene som finnes i særlovgivningen som gjelder for utenlandske virksomhe-
ter. 
 
I denne forbindelse kan det tenkes at en utenlandsk investor foretar et oppkjøp av en allerede 
etablert virksomhet i Kina. Hvilket regelsett vil gjelde i disse tilfellene? Vil den utenlandske 
investor kunne eie og kontrollere et selskap som er etablert etter den generelle kinesiske sel-
skapsretten? Dette spørsmålet reguleres i dag av Regulations for Merger with and Acquisition 
of Domestic Enterprises by Foreign Investors119 (forskriften) fra 2006. Før denne forskriften 
kom på plass var rettstilstanden på området høyst usikker. Utenlandske oppkjøp av aksjer i 
kinesiske selskaper var ikke tillatt på et generelt grunnlag, men mulig gjennom spesielle ord-
ninger etter tillatelse fra kinesiske myndigheter.120 
 

                                                
119外国投资者并购境内企业暂行规定 på orginalspråket. 
120 Chen (2009) s. 511 



38 
 

Etter forskriftens artikkel 2 opererer kinesisk rett med to hovedformer for fusjoner og virksom-
hetsoverdragelser. Den ene er ”equity purchase”, som er de tilfeller når en investor eller et 
selskap A kjøper aksjer i selskap B. Dette kan skje ved kjøp av eksisterende aksje av utenlandsk 
investor fra et kinesisk individ eller selskap, eller ved nytegning av aksjer ved kapitalforhøyelse 
i et kinesisk selskap.121 På denne måten overtar investor A hele eller deler av selskap B.  
 
Den andre formen for virksomhetsoverdragelse som reguleres etter loven er ”asset purschase. 
Dette vil være når en investor eller et selskap A kjøper alle eiendelene og virksomhet i et selskap 
B.122 I disse tilfellene forutsetter det at den utenlandske investoren oppretter en utenlandsk virk-
somhet i Kina i tråd med reglene gjennomgått under punkt 3 i denne oppgaven, og videre enten 
gjennom leiekontrakt for bruk, eller kjøp, overtar eiendelene til en kinesisk virksomhet. I dette 
tilfellet er det ingen aksjer som overtas, men eiendeler og den faktiske drift av virksomheten.123 
 
Videre er det i lovens artikkel 4 angitt at de disposisjoner som er beskrevet i artikkel 2 skal ”[...] 
comply with the requirements stipulated by laws, administrative regulations and rules of 
China.” Denne bestemmelsen foreskriver er at når det foretas en fusjon eller oppkjøp av virk-
somhet etter lovens artikkel 2, så skal dette skje i samsvar med de øvrige reguleringer som 
fremkommer av kinesisk lovgivning.  
 
I praksis innebærer dette at de reglene som gjelder for utenlandske virksomheter også vil gjelde 
for det selskapet som en utenlandsk investor blir en del av, og dermed medføre at det selskapet 
som helt eller delvis overtas av den utenlandske investor må omdannes til enten et EJV, CJV 
eller et WFOE.124 Dette fremkommer uttrykkelig av lovens artikkel 4 siste setning, som be-
stemmer at ”[t]he business range of the original invested enterprise of the merged or acquired 
domestic enterprise shall accord with the requirements of the policy concerning foreign-inves-
ted industry.”  
 
I tillegg vil det selskapet som overtas av en utenlandsk investor måtte være i overenstemmelse 
med reguleringene etter investeringskatalogene, jf. samme bestemmelse i loven. I de tilfeller 
hvor en utenlandsk investor foretar en fusjon med, eller en hel eller delvis overtakelse av, et 
kinesisk selskap ikke er i overenstemmelsene med disse reguleringer, skal fusjonen eller over-
takelsen uttrykkelig etter lovens ordlyd ikke finne sted.125  
 

                                                
121 Liu (2008) s. 106 
122 Liu (2008) s. 106 
123 Sweeny (2010) s. 222 
124 Wolff (2008) s. 80 
125 Chen (2009) s. 512 
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Etter dette er det klart at man ved fusjon med eller oppkjøp av en lokal kinesisk virksomhet 
ikke kan omgå reglene som gjelder for utenlandske direkteinvesteringer i Kina.  
 
 
5.2 Variable interest entities – VIEs 
 
Etter de kinesiske investeringsguidene, som er omtalt særlig under punkt 5 ovenfor, er utlen-
dingers adgang til å foreta direkteinvesteringer innen visse industrier eller kategorier av marke-
det begrenset eller forbudt. Likevel eksisterer det selskapsstrukturer i dag hvor utenlandske in-
vestorer er aksjonærer i flere ulike kinesiske selskaper som er, og har vært, begrenset for slikt 
eierskap etter de nevnte katalogene. Dette er gjort mulig ved en selskapsstruktur som er kalt for 
en Variable Interest Entity (VIE).  
 
Et selskap som har benyttet seg av denne selskapsstrukturen, er det kinesiske internettselskapet 
Alibaba Group. I 2014 ble dette selskapet notert på NASDAQ-børsen i New York, noe som 
resulterte i historiens største børsnotering på 25 milliarder USD.126 Selskapet driver med infor-
masjons- og slagstjenester over internett utelukkende på det kinesiske markedet, og etter de 
kinesiske investeringsguidene gjeldende ved børsnoteringen var utenlandsk eierskap i selskapet 
forbudt.127 
 
Dette er en kompleks selskapsstruktur med flere stråselskaper som knytter de utenlandske ei-
erne til den forbudte eller begrensede virksomhet i Kina. Den kinesiske virksomheten er imid-
lertid formelt eid og driftet av kinesiske statsborgere i Kina, mens utenlandske investorer i ut-
landet mottar alt overskudd fra selskapet.128 De utenlandske aksjonærene og det kinesiske sel-
skapet er knyttet sammen ved hjelp av kontraktuelle strukturer i flere ledd som simulerer eier-
skap til den kinesiske virksomheten, og er ikke et ”ekte” eierskap ved aksjer gjennom selskaps-
lovgivningen.129 På denne måten oppnår de utenlandske aksjonærene økonomiske rettigheter i 
den kinesiske selskapet samtidig som det reelle eierskapet fortsatt er på kinesiske hender. Ord-
ningen er på denne måten ikke direkte i strid med investeringskatalogene. 
 
Selve VIE-strukturen består av minst tre selskaper.130 Det underliggende selskapet er den kine-
siske virksomheten eid av kinesiske aktører etter kinesisk rett (selskap A), og som videre utfører 

                                                
126 Barstad, Aftenposten (2014) 
127 Man (2015) s. 216 
128 Schindelheim (2012) s. 205 
129 Ziegler (2015) s. 547 
130 Ziegler (2005) s. 547  
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operasjoner som etter investeringskatalogene er begrenset eller forbudt for utenlandske direkte-
investeringer. Videre er det opprettet et WFOE i Kina (selskap B), eid av et morselskap i utlan-
det (selskap C). De utenlandske investorene eier utelukkende aksjer i selskap C, og er videre 
indirekte eiere i selskap B.   
 
Mellom A og B foreligger det en avtale som gir selskap B rett til alt overskudd og ansvar for 
all gjeld i A. Som motytelse for dette mottar A finansering og konsulenttjenester fra B. Denne 
kontrakten simulerer et eierskapsforhold mellom de to selskapene gjennom kontrakt, uten at et 
reelt selskapsrettslig eierskap foreligger. Selskap A eies fortsatt av en eller flere kinesiske ak-
tører i Kina, mens selskap B eies av det utenlandske morselskselskaper C og dets aksjonærer. 
 
Alle inntekter fra A blir på denne måten overført til C gjennom B, som igjen distribuerer dette 
videre til aksjonærene ved utdelinger gjennom rent selskapsrettslige regler. På denne måten 
oppnår aksjonærene i selskap C de samme finansielle rettighetene som om de var direkte eiere 
i selskap A i Kina. Eierne av aksjene i C har dermed ingen selskapsrettslig kontroll over virk-
somheten som drives i A, men har en kontraktsrettslig kontroll etter reguleringene som forelig-
ger i avtalen mellom selskap A og B.131  

 
På denne måten er det altså mulig å oppnå økonomiske rettigheter fra en virksomhet som er 
begrenset eller forbudt for utenlandske investorer gjennom et VIE. Men strukturen inneholder 
også visse betydelige risikomomenter for de utenlandske investorene. Den største risikoen lig-
ger i aksjonærenes faktiske kontroll over virksomheten.132 Som nevnt vil denne følge av avtalen 

                                                
131Denne forklaringen av VIE-strukturen er fritt gjengitt etter Schindelheim (2012) s. 203-205 
132 Schindelheim (2012) s. 220 

Figur 1: VIE-strukturen 
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mellom det heleide utenlandske selskapet i Kina og det underliggende kinesiske selskapet. Sam-
tidig vil det underliggende selskapets eiere ha full kontroll over selskapet etter selskapsrettslige 
regler. Det er altså mulig for det underliggende selskapets eiere å foreta disposisjoner som er 
fullt lovlige etter den kinesiske selskapsretten, men samtidig i strid med avtalen etter VIE-struk-
turen.133  
 
Nettopp dette skjedde etter børsnoteringen av Alibaba Group i 2014. Grunnleggeren og majo-
ritetsaksjonær i det underliggende selskapet i Kina foretok en disposisjon som innebar en ut-
skillelse av en verdifull del av det underliggende selskapet og overførte dette til et eget sel-
skap.134 Dette var ikke avklart med aksjonærene i det utenlandske selskapet, men samtidig in-
nenfor eierens rettigheter etter den kinesiske selskapslovgivningen. Dette illustrerer risikoen for 
aksjonærene som investerer i en kinesisk VIE-struktur. 
 
VIE-strukturens juridiske status i Kina er imidlertid usikker. Selskapsstrukturen er en klar om-
gåelse av de kinesiske reglene, og opererer dermed på kanten av gjeldene rett i Kina.135 Samti-
dig har kinesiske myndigheter og domstoler forholdt seg passive og tause ovenfor fenomenet 
frem til i dag, og har ikke foretatt noen handlinger eller reguleringer som forbyr eller begrenser 
bruken av denne strukturen.136 
 
Strukturens juridiske status er særlig usikker i lys av et nytt lovforslag som vil innebære en 
omlegging av dagens regler vedrørende utenlandske direkteinvesteringer. Lovforslaget vil po-
tensielt ha store konsekvenser for bruken av VIE-strukturen innen kinesisk rett, da det ser ut til 
å forby strukturen fullstendig. Forslaget til ny lovgivning, og dets konsekvenser for VIE-struk-
turen, vil bli behandlet særskilt under punkt 6. 
 
Hittil er det kun allerede etablerte kinesisk eide virksomheter som har opprettet denne selskaps-
strukturen for å kunne øke sin kapital og finansielle styrke for videre vekst. Den underliggende 
kinesiske virksomheten er etablert av kinesiske statsborgere, mens de utenlandske investorene 
har kommet til på et senere tidspunkt. Likevel er det ikke noe som tilsier at strukturen ikke kan 
benyttes ved etableringer av virksomheter hvor utenlandske aktører er involvert fra start. I slike 
tilfeller vil det underliggende kinesiske selskapet og resten av VIE-strukturen opprettes samti-
dig.  
 

                                                
133 Schindelheim (2012) s. 220 
134Ziegler (2015) s. 551 
135 Man (2015) s. 217 
136 Man (2015) s. 218 
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Det er altså mulig å omgå reglene som begrenser eller forbyr utenlandske direkteinvesteringer 
i Kina gjennom en VIE-struktur.  Samtidig vil denne strukturen ikke medføre et reelt eierskap 
av den virksomheten det investeres i. En VIE-struktur vil innebære et simulert eierskap som gir 
den utenlandske investor de samme økonomiske rettigheter som om investoren var reell eier av 
den kinesiske virksomheten, og videre vil ikke den utenlandske investor på noen måte ha kon-
troll over virksomheten etter selskapsrettslige regler. 
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6 Forslag til ny lovgiving  
 
6.1 Generelt om Draft Foreign Investment Law (2015) 
 
I 2015 publiserte det kinesiske handelsdepartementet MOFCOM et utkast til en ny lov for uten-
landske direkteinvesteringer i Kina. Dette lovforslaget ble presentert i dokumentet Draft For-
eign Investment Law (lovforslaget), som foreløpig kun foreligger i kinesisk språkdrakt fra de 
kinesiske myndigheter.137 Sammen med lovforslaget har departementet også utarbeidet et kort 
dokument som forklarer ulike begreper og overordnede prinsipper i lovforslaget (vedlegget). 
Formålet med lovforslaget er en høringsrunde, hvor offentligheten kan komme med innspill til 
myndighetene i den videre prosessen.138 Ingen videre steg i lovgivningsprosessen har blitt of-
fentliggjort etter dette, og det er fortsatt usikkert om og når loven eventuelt vil kunne bli ved-
tatt.139  
 
Det nye lovforslaget vil materielt sett innebære en omlegging av det nåværende regelsettet for 
utenlandske direkteinvesteringer i Kina. Den nye loven tar sikte på å forene de reguleringene 
som vil gjelde for etableringer for utenlandske virksomheter i Kina i en og samme lov, samtidig 
som de tre eksisterende lovene som hittil er gjennomgått i denne oppgaven blir opphevet etter 
lovforslagets artikkel 170. 
 
De foreslåtte reglene vil i større grad behandle utenlandske og lokale kinesiske virksomheter 
likt etter lovgivningen enn det som er tilfellet etter gjeldene rett.140 I tillegg vil det nye lovfor-
slaget, hvis det blir vedtatt, innebære en høyst usikker fremtid for VIE-strukturen, og de enorme 
verdiene som utenlandske investorer har skutt inn i disse virksomhetene, som er omtalt inn 
under forrige kapittel.  
 
I det følgende vil de viktigste punktene og endringene i det nye lovforslaget, samt deres konse-
kvenser for utenlandske direkteinvesteringer i Kina, bli behandlet. Den videre fremstillingen 
vil ta stilling til lovforslaget slik det forelå i 2015. 
 
 

                                                
137 En uoffisiell engelsk oversettelse av lovforslaget og dets vedlegg er utarbeidet av advokatfirmaet Day Jones. 

Dette er forøvrig den samme oversettelsen av forslaget som er benyttet av Pisacane og Zhang. Fullstendig 
referanse finnes i litteraturlisten. 

138 Pisacane (2015) s. 15 
139 Zhang (2016) s. 73 
140 Duncan (2016) s. 2 
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6.2 Det materielle innholdet i lovforslaget 
 
Den nye loven foreskriver store materielle endringer i dagens reguleringer på området dersom 
den blir vedtatt.  Den mest fremtredende endringen vil bestå av at det nye lovforslaget foreslår 
å forene dagens lovgivning i en og sammen lov, samtidig som at det nye lovforslaget foreskriver 
en økt overenstemmelse med den generelle kinesiske selskapslovgivningen.141 Dette innebærer 
at de gjeldene lovene på området vil opphøre på sikt, enten ved tidspunktet for vedtakelse av 
ny lov eller etter en overgangsperiode etter vedtakelse av ny lov.142  
 
Til forskjell fra den gjeldende lovgivningen på området som er gjennomgått ovenfor, inneholder 
forslaget til ny lov legaldefinisjoner av viktige begreper i forslaget til lovteksten.143 I lovforsla-
gets andre kapittel blir begrepene ”[f]oreign [i]nvestor” og ”[f]oreign [i]investment” definert 
slik de skal forstås etter lovforslaget .144 Etter lovens ordlyd skal utenlandske investorer og 
utenlandske investorer og utenlandske investeringer forstås slik at de omfatter indirekte eier-
skap av virksomheter i Kina basert på faktisk kontroll over virksomheten, så vel som direkte 
eierskap, jf. artiklene 14, 15 og 19.  Samtidig fastslås det i lovforslagets artikkel 2 at de som 
omfattes av disse legaldefinisjonene faller inn under lovforslagets virkeområde. 
 
Dette vil kunne bidra til å klargjøre utenlandske investorers rettsstilling, og vil i tillegg danne 
et klarere rettslig grunnlag for det faktum at utenlandske investorer må forholde seg et separat 
regelverk utenfor det generelle regelverket som gjelder for lokale kinesiske selskaper. Lovfor-
slaget inneholder også bestemmelser som inneholder legaldefinisjoner som angir hva som etter 
loven er å anse som lokale kinesiske investorer og investeringer, og dermed kan benytte seg av 
den generelle kinesiske selskapslovgivningen alene.145 
 
Etter gjeldene rett foreligger det ikke en slik definisjon hverken etter ordlyden i EJV, CJV eller 
WFOE Law.146 Ordlyden etter disse tre lovene angir at Kina tillater (”permits” etter lovens 
ordlyd) utenlandske aktører å etablere utenlandske virksomheter i landet, jf. de tre lovenes ar-
tikkel 1. De nevnte lovenes ordlyd angir ikke direkte at utenlandske aktører og virksomheter er 
påkrevd å forholde seg til de reguleringene som de aktuelle lovene foreskriver. Slik regelsettet 
på området foreligger i dag, må det faktum at utenlandske investorer må forholde seg til det 
separate regelsett på siden av den generelle selskapslovgivningen utledes ut i fra systembetrakt-
ninger ut i fra grunnlovens artikkel 18, Company Law artikkel 217 og de tre ulike lovgivningene 

                                                
141 Draft Foreign Investment Law artikkel 5 
142 Duncan (2016) s. 4 
143 Zhang (2016) s. 75 
144 Draft Foreign Investment Law artikkel 11, 14 og 15 
145 Draft Foreign Investment Law artikkel 12 og 13 
146 Zhang (2016) s. 75 
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for utenlandske direkteinvesteringer, og ikke en klar og selvstendig lovhjemmel i lovene som 
gjelder for de ulike FIE.  
 
Reguleringen som angir at de reglene som vil gjelde for utenlandske direkteinvesteringer etter 
lovforslaget skal samles i en og samme lov kan utledes av lovforslagets artikkel 5. Denne be-
stemmelsen angir at ”[t]he state adopts a unified administrative system for foreign invest-
ments”. Med dette menes at både de reglene som vil gjelde for organisering av virksomhet og 
de administrative reglene som gjelder myndighetenes håndhevelse av reguleringene av mer for-
valtningsrettslig art, som etter gjeldene rett er redegjort for under henholdsvis punkt 3.2 og i 
kapittel 4 ovenfor, etter lovforslaget er samlet i en og samme lov.147  
 
Således vil dette innebære en forenkling av det rettskildemessige bildet på området, da gjeldene 
rett er spredt ut over forskjellige lover og tilhørende forskrifter. Dersom lovforslaget blir vedtatt 
vil man kunne forholde seg til en lov som vil gjelde for utenlandske virksomheter, supplert med 
lovgivning fra den generelle kinesiske selskapsretten.  
 
Videre fremkommer av det av lovforslagets 6 artikkel at ”[f]oreign investors are entitled to 
national treatment when making investments wthin the territory of China, unless otherwise pro-
vided in the Catalouge of Special Administrative Measures for Foreign Investments”. Dette 
innebærer at utenlandske aktører på det kinesiske markedet etter den nye loven skal kunne 
oppnå de samme rettigheter som kinesiske statsborgere ved etablering av virksomhet i Kina, 
med mindre noe annet følger av administrative regler tilsvarende de som nevnt i lovforslagets 
artikkel 23 og tidligere under punkt 4 i denne oppgaven. Etter dette vil utenlandske investorer 
og deres investeringer som ikke rammes av de begrensninger og forbud som er foreskrevet ved 
de administrative reglene kunne foreta investeringer og etableringer av virksomhet på lik linje 
med lokale kinesiske investorer.148  
 
Den statlige kontrollen med utenlandske direkteinvesteringer som faller inn under de industrier 
og sektorer av markedet som er foreskrevet i investeringskatalogene, herunder krav om god-
kjennelse fra myndighetene før etablering på det kinesiske markedet, reguleres i lovforslagets 
kapittel 3. Selve ordlyden i bestemmelsene149 tilsvarer reglene slik de foreligger i endringene 
fra 2016 til de tre lovene slik de er bestemt i Decision of the Standing Committe of the National 
People´s Congress on Amending Four Laws Including the Law of the People´s Republic og 

                                                
147 Zhang (2016) s. 75 
148 Pisacane (2015) s. 18 
149 Draft Investment Law artikkel 27, jf. artikkel 20 og 22 
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China on Foregin-funded Enterprises, omtalt tidligere i punkt 3.2.150 Dette er regler som fore-
skriver en verifikasjon- og registreringssystem, fremfor en individuell prøving av hver enkelt 
søknad om etablering slik den tidligere praktiseringen av reglene har angitt.151 Slik sett er det 
nye lovforslaget i tråd med reglene slik gjeldene rett foreskriver og praktiseres i dag.  
 
Samtidig som lovforslaget foreskriver at utenlandske investorer skal oppnå de samme rettighe-
ter som lokale investorer når det gjelder etablering av virksomhet, så innfører lovforslaget en 
plikt for den utenlandske virksomheten til å avgi informasjon om selve virksomheten etter at 
bedriften er etablert. En slik plikt foreligger ikke etter gjeldene rett på området.  
 
Denne plikten er angitt i lovforslagets kapittel 5, og er nedfelt i forslagets artikkel 78. Innholdet 
i disse pliktige rapporteringene til de kinesiske myndigheter endringer i selskapets kapital og 
organisasjonsstruktur. Detter er endringer ved selskapet som omfatter eierskifter, endringer i 
selskapets kapital og eventuelle eierandeler i andre selskaper. Særlig gjelder dette plikten til å 
informere om hvem som sitter ved den faktiske kontroll over selskapets eierandeler.152 I følge 
det forklarende vedlegget til utkastet er formålet bak disse reglene at myndighetene skal kunne 
fange opp de tilfeller hvor en endring i en virksomhet fører til at den faller inn under begrens-
ningene eller forbudene etter investeringskatalogene, jf. vedleggets punkt 4(2). 
 
I tillegg til rapporteringsplikten som foreligger av endringer ved selskapet, skal den utenlandske 
virksomheten også avlevere årlige rapporter som omhandler både selskapet og deres eiere.153 
På denne måten vil de kinesiske myndigheter fortsatt kunne føre en viss kontroll med markedet 
som skiller seg fra den kontrollen myndighetene fører med nasjonale selskaper. 
 
6.3 Konsekvenser av ny lov og veien videre 
 
Etter det som er forklart om de materielle endringene etter forslaget, er det klart at en ny lov 
slik lovforslaget foreligger i dag vil medføre store konsekvenser for utenlandske investorers 
rettsstilling i Kina. Foruten ”national treatment” og en mer forutberegnelig rettsstilling overfor 
den utenlandske investor som er redegjort for ovenfor, vil en ny lov etter lovforslaget også 
innebære mer dyptgående konsekvenser for utenlandske investorer. Dette vil gjelde både med 
tanke på de utenlandske investeringer som allerede er foretatt, og med tanke på fremtidige uten-
landske direkteinvesteringer i Kina. I det følgende vil de mest fremtredende konsekvensene ved 
en ny lov redegjøres for.  

                                                
150 Duncan (2016) s. 7 
151 Duncan (2016) s. 5 
152 Draft Foreign Investment Law artikkel 89 
153 Draft Foreign Investment Law artikkel 92 
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Den mest fremtredende konsekvensen av en ny lov på området følger av lovforslagets artikkel 
153. Denne artikkelen bestemmer at  ”[t]his law  shall apply to the foreign-invested enterprises 
that have duly existed before the effectiveness of this law [...]”. På denne måten vil en ny lov, 
dersom den vil bli vedtatt, kunne ha tilbakevirkende kraft på de etableringer og investeringer 
som er blitt foretatt før loven ble vedtatt.154 Måten dette skjer på er at de eksisterende uten-
landske virksomhetene må konvertere til de virksomhetsformer som er tillatt etter lovforslaget, 
jf. artikkel 157.  
 
I tråd med lovforslagets bestemmelse om ”national treatment” i artikkel 6 vil dette i praksis 
innebære at det er den generelle selskapsretten beskrevet under punkt 2.1.1 som vil få anvendele 
i disse tilfellene.155  I de fleste tilfeller vil dette være uproblematisk, da et limited liability com-
pany vil være den allerede underliggende selskapsformen ved selskaper som er opprettet som 
et EJV, CJV og et WFOE som forklart i kapittel 3. Situasjonen vil derimot være usikker for de 
tilfeller beskrevet under punkt 3.4.1, hvor den juridiske statusen til et CJV som ikke oppfyller 
lovgivningen krav til juridisk selvstendighet etter gjeldene rett er usikker. Dette konkrete tilfel-
let er imidlertid ikke problematisert i hverken lovforslagets vedlegg eller i litteraturen ellers.  
 
En mer vidtgående konsekvens følger av legaldefinisjonene lovens kapittel 2. Disse angir hva 
som etter reguleringene skal anses for å være utenlandske investorer etter vil den juridiske sta-
tusen til VIE-strukturen som er omtalt under punkt 5.2 ovenfor være usikker. Etter legaldefini-
sjonene i lovforslaget som angir hva som skal anses som en utenlandsk investor, og dermed 
falle inn under virkeområdet til en eventuell ny lov, ser det ut til at også kinesiske selskaper 
som indirekte kontrolleres av utenlandske investorer også vil falle inn under denne.  
 
På denne måten vil også kinesiske selskaper som indirekte kontrolleres ved et såkalt simulert 
eierskap basert på kontrakt av utenlandske investorer også falle inn under lovens virkeom-
råde.156 På denne måten regnes den kinesiske virksomheten som kontrolleres etter VIE-struk-
turen som en utenlandsk virksomhet, og lovforslaget vil dermed stenge fremtidig bruk av denne 
selskapsstrukturen.157 I teorien vil dette også gjelde for de eksisterende virksomheter som er 
opprettet gjennom denne strukturen i Kina, og vil måtte omstrukturere seg og tilpasse seg lov-
forslagets regler etter artikkel 153 og 157 som forklart ovenfor.  
 

                                                
154 Duncan (2016) s. 4 
155 Duncan (2016) s. 4 
156 Man (2015) s. 219 
157 Pisacane (2016) s. 22 
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Imidlertid inneholder lovforslaget i artikkel 158 en artikkel som tar sikte på å regulere de alle-
rede VIE-strukturens videre skjebne innen kinesisk rett, under overskriften ”Handling of Con-
tract Control”. Med contract control siktes det her til den kontrollen over den kinesiske virk-
somheten basert på avtale som utenlandske investorer oppnår etter VIE-strukturen, uten at et 
reelt eierskap til virksomheten foreligger. Denne er bestemmelsen er i lovforslaget imidlertid 
uten innhold, og inneholder bare en referanse til lovforslagets vedlegg.  
 
I forslagets vedlegg punkt 3(3) stadfestes det at VIE-strukturen faller inn under lovforslagets 
virkeområde, og dermed er å regne som et utenlandsk selskap etter forslaget. Videre inneholder 
vedlegget tre alternative forslag til innhold i lovforslagets 159, som tar sikte på å regulere den 
juridiske statusen til de virksomheter som allerede er etablert etter VIE-strukturen. Innholds-
messig er det lite som skiller de tre forslagene fra hverandre.  
 
Etter de tre alternativer ser det kinesiske handelsdepartementet ut til å skissere en løsning der 
de allerede etablerte virksomhetene som er etablert etter en VIE-struktur skal godkjennes av 
myndighetene for å kunne fortsette den eksisterende driften av virksomhetene. I motsetning til 
den godkjennelsesprosessen som er foreskrevet etter lovforslagets andre kapittel, ser det ut til 
at myndighetene ved godkjennelse av virksomheter etter. Utfyllende kriterier for godkjenning 
og anvendelse av myndighetene skjønn er ikke gitt.158 Derfor er den juridiske statusen til virk-
somheter etter denne strukturen fortsatt høyst usikker slik lovforslaget foreligger. 
 
Når det gjelder veien videre for reguleringene for utenlandske direkteinvesteringer i Kina som 
en helhet, er det klart at dersom lovforslaget blir vedtatt vil dette innebære en forenkling av 
rettskildebildet på området. Det som før var regulert i tre ulike lover, samt tilhørende forskrifter 
og instrukser for den kinesiske forvaltningen, vil etter lovforslaget samles i en og samme lov. 
Regelsettet vil på denne måten bli mer håndterlig og tilgjengelig for en potensiell utenlandsk 
investor.  
 
Samtidig er konsekvensene av en ny lov fortsatt usikre. Det endelige innholdet etter en eventuell 
ny lov er fortsatt ikke endelig avklart.159 Kinesisk lovgivertradisjon på området har de siste 
tiårene båret preg av å angi sitt hovedinnhold i de aktuelle reguleringene i forskrifts form, og 
ikke direkte i loven. På nåværende tidspunkt foreligger det ikke noe signaler om, eller forslag 
til, ytterlige reguleringer etter lovforslaget. Det hele og fulle innhold i en eventuell ny lovgiv-
ning for Kinas behandling av utenlandske direkteinvesteringer i landet er derfor usikkert på 

                                                
158 Pisacane (2016) s. 22 
159 Zhang (2016) s. 73 
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nåværende tidspunkt. Sett i sammenheng med de stadig endrede rettslige reguleringer og Kinas 
stadig skiftende politikk på området de siste tjue årene vil denne usikkerheten forsterkes.160  
 
Til slutt er det også fortsatt usikkert når en eventuell ny lov vil kunne bli vedtatt. Kinesiske 
myndigheter pr. november 2017 fortsatt ikke har gitt noen signaler om den videre prosessen 
mot en eventuell ny lov på området, hverken om det foreligger noen videre steg i veien mot en 
ny lov eller om den påbegynte prosessen i det hele vil resultere i ny lov.  Zhang tar til orde i 
artikkelen China’s Draft Foreign Investment Law: An Envisioned New Model for Regulating 
Foreign Capital for at det geopolitiske klimaet innen internasjonal handel kan bidra til å for-
sinke prosessen med eventuell ny lov ytterligere, med særlig henblikk til Kinas pågående bila-
terale forhandlinger om handelsavtale med USA.161 Dette viser i tillegg at arbeidet med en ny 
lov på området er en komplisert prosess, særlig med henblikk til de ulike hensyn som skal tas i 
forbindelse med de eventuelle konsekvenser av ny lovgivning av forskjellig art. 
 
 
 
 

                                                
160 Chen (2009) s. 348 
161 Zhang (2016) s. 77 
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7 Avsluttende bemerkninger 
 
Denne oppgaven har sammenfattet de overordnede regler og prinsipper som gjelder ved etab-
lering av en virksomhet med utenlandsk eierskap i Kina. Videre har denne sammenfatningen 
vist at reglene tillater utenlandske direkteinvesteringer på Kinas egne premisser gjennom et eget 
regelverk som eksisterer parallelt med den generelle selskapsretten i Kina. Dette regelverket 
inneholder flere begrensninger og forbud i adgangen til å foreta utenlandske direkteinveste-
ringer. Eksempler på dette er kravet om kinesisk partner i joint ventures og de angitte begrens-
ningene og forbudene i investeringskatalogene.  
 
Det å navigere i det det juridiske landskapet på dette området har vist seg å være en vanskelig 
øvelse. Reguleringene på området er spredt ut over et større antall lover, forskrifter og instruk-
ser, og reglene er på denne måten lite tilgjengelige på et generelt grunnlag. For at en utenlandsk 
investor skal forutberegne sin rettsstilling må man forholde seg til et regelverk hvor hovedinn-
holdet i reguleringene kommer til utrykk i forskrifts form. 
 
Reguleringene bærer videre preg av å være utformet ad hoc i tråd med Kinas skiftende behov 
og politikk i et stadig åpnere kinesisk marked. Dette har resultert i at reguleringene på noen 
områder er inkonsekvente overfor hverandre. Et av flere eksempler på dette er regelendringen 
fra 2016 omtalt under punkt 3.2, som angir en endring av praksis ved søknad om etablering av 
utenlandsk eide virksomheter i Kina. Den regelendringen som angis er motstridende med slik 
praksisen beskrives etter lovens øvrige ordlyd. Regelendringen vedtatt i form av en president-
ordre, som videre pr. november 2017 fortsatt ikke inntatt i de aktuelle lovene. For å finne frem 
til regelen må man altså gå til et juridisk dokument utenfor loven. Dette illustrerer et av flere 
rettskildemessige problemer som vanskeliggjør forutberegneligheten av utenlandske investo-
rers rettsstilling på området. 
 
Trolig vil flere av de rettskildemessige utfordringer som her er nevnt avhjelpes ved lovforslaget 
fra 2015 dersom dette blir vedtatt, da de reguleringene som vil gjelde utenlandske direkteinves-
teringer vil samles inn under samme lov. Som nevnt i kapittel 6 er det imidlertid fortsatt usikkert 
om og når en eventuell ny lov vil vedtas, samt den eventuelle vedtatte lovens endelige innhold.  
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