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Høring - forslag om ny felles europeisk stiftelsesform

Vi viser til departementets høringsbrev av 07.05.2012. Brønnøysundregistrene har følgende
merknader til EU-kommisjonens forslag til forordning om en ny europeisk stiftelsesform.

Re istrerin av FE-stiftelser

I og med at European Foundation (FE-stiftelse) skal være et alternativ til nasjonale stiftelser, finner
Brønnøysundregistrene det naturlig at Stiftelsesregisteret bør ivareta registerfunksjonen for FE-
stiftelse etter forordningens artikkel 22 og at tilsynsansvaret etter forordningens artikkel 47 legges til
Stiftelsestilsynet.

Ved registrering i Stiftelsesregisteret må FE-stiftelsen også registreres i Enhetsregisteret, jf.
enhetsregisterloven § 4 jf. § 2, for å bli tildelt organisasjonsnummer. Etter forordningens artikkel 11
er det ikke noe i veien for at en FE-stiftelse kan drive næringsvirksomhet. Det må avklares om
næringsdrivende FE-stiftelser også skal registreres i Foretaksregisteret slik nasjonale
næringsdrivende stiftelser må, jf. foretaksregisterloven § 2-1 første ledd nr. 1.

I den sammenheng må det vurderes om en slik dobbeltregistrering er i samsvar med artikkel 22
første ledd om at Norge skal utpeke ett register for registrering av FE-stiftelser. Ved eventuell
registreringsplikt i Foretaksregisteret for næringsdrivende FE-stiftelser må det avklares om den
delingen av kontrollansvaret (mellom Stiftelsesregisteret og Foretaksregisteret) som gjelder for
næringsdrivende nasjonale stiftelser også kan gjøres gjeldende for næringsdrivende FE-stiftelser.

Vilkår for å bli st remedlem i en FE-stiftelse

Ved registrering av en FE-stiftelse stilles det i artikkel 23 blant annet krav om «a certificate from the
criminal records office and a declaration of the members of the governing board that they have not
been disqualified from serving as a board member.» Ordlyden kan forstås dit hen at det er
nødvendig med politiattest eller liknende for å kunne bli registrert som styremedlem. Dette er i så fall
noe som blir nytt i forhold til dagens ordning for registrering av norske stiftelser. Ved registreringen
av en norsk stiftelse blir det foretatt automatisk kontroll om styremedlemmene er myndige og at de
ikke har konkurskarantene eller rettighetstap.
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Forordningen er ikke helt klar på om, og i så fall hvordan, endring av kapital for en FE-stiftelse skal
skje. For norske stiftelser vil for eksempel en nedsettelse av stiftelseskapitalen innebære en prosess
med kreditorvarsel, i tillegg til endring av vedtektenes bestemmelse om stiftelseskapital. For FE-
stiftelse kan det se ut til at vedtektene kun trenger å angi den opprinnelige stiftelseskapital (art. 19
(1) (e)), i tillegg til at forordningen kun nevner prosessen for endring av vedtektene og ikke noe om
endring av selve stiftelseskapitalen. Det kan derfor stilles spørsmål ved om det er mulig eller
nødvendig å endre vedtektene hvis stiftelseskapitalen endres. Dette vil ha betydning for om
kapitalen for en FE-stiftelse skal registreres i Stiftelsesregistret og Foretaksregisteret, og om disse
stiftelsene har en plikt til å melde endringer av kapitalen.

Endrin er i saksbehandlin ss stemet

Alle nasjonale stiftelser er registrert med organisasjonsformen «stiftelse». I alt er det registrert 7 681
stiftelser i Enhetsregisteret per 30. juni 2012. Samtlige av disse er også registrert i
Stiftelsesregisteret. 875 stiftelser er også registrert i Foretaksregisteret (næringsdrivende stiftelser).

Basert på erfaringen med innføring av andre felles europeiske organisasjonsformer som europeisk
økonomisk foretaksgruppe (EØFG), europeisk selskap (SE) og europeisk samvirkeforetak (SCE),
forventer vi at antallet FE-stiftelser vil bli svært begrenset. Per dags dato er det bare registrert 5 SE-
selskap og ingen i de to øvrige kategorier.

Selv om det er en del forskjeller i regelverket mellom norske stiftelser og FE-stiftelser, vil det være
mulig å registrere FE-stiftelser i samme kategori som nasjonale stiftelser. Flere av de kontrollene
som i dag gjøres for norske stiftelser vil ikke være aktuell for FE-stiftelser. Det samme gjelder og for
flere av de endringene som forutsetter kunngjøring eller kreditorfrist. Med andre ord vil det i
hovedsak kun være behov for en del rutine- og praksisendringer hos Enhets-, Foretak- og
Stiftelsesregisteret.

Det vil si at FE-stiftelser kan registreres med samme kategori som norske stiftelser, så lenge en
finner en tilstrekkelig god måte å merke de europeiske stiftelsene på. Bruken av «FE» i navnet vil
være et godt utgangspunkt, men vi ser for oss at en må gjøre noen mindre tekniske eller praktiske
endringer for å få en ordning som er enklere å forholde seg til rent systemteknisk.

Dersom det skulle bli krav om at det skal opprettes en egen registreringskategori for FE-stiftelser vil
dette kreve betydelige systemendringer. Vi anslår at ressursbehovet vil ligge på mellom 1 500 og
3 000 timer.
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