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Aksjeselskapsformen gir eierne muligheten til å begrense risikoen sin, og den er en praktisk
ordning når flere skal drive virksomhet sammen eller når ekstern kapital skal tilføres. For de
bransjene Abelia og FIN omfatter — innen kunnskap og teknologi — er aksjelovgivningen
sentral.

Selv med den beste forretningsidé vil man ha en hel rekke av utfordringer når den skal settes
ut i livet. Blant disse utfordringene er de som følger av offentlige krav i lover og regler. Det er
på det rene at disse kravene hever terskelen for å starte sin egen bedrift. Abelia ser derfor
svært positivt på at Regjeringen nå vil forenkle og modernisere bedriftenes "grunnlov".

Det mest synlige tiltaket er forslaget om å redusere kravet til minste aksjekapital fra 100 000
kroner til 30 000 kroner. I praksis er kravet til kapital enda større, siden det også påløper
kostnader ved å stifte og registrere et aksjeselskap. Vi vil peke på at mange aksjeselskaper
ikke har behov for noe særlig egenkapital ved oppstart. Innenfor Abelia og FINs bransjer kan
i noen tilfeller de eneste nødvendige investeringene være en pc og en mobiltelefon, og uten at
man har behov for arbeidskapital. I slike tilfeller fremstår et krav på 100 000 kroner som lite
forståelig. En stor del av aksjeselskapene stiftes med lovens minstekrav som aksjekapital, og
vi antar at det betyr at egenkapitalen følger nettopp dette lovkravet, og ikke det behovet for
finansiering selskapet faktisk vil ha. Utredningen viser dessuten at hensynet til kreditorene
ikke veier så tungt som man tidligere har lagt til grunn, når det gjelder kapitalkravet. Abelia
og FIN støtter derfor forslaget.

I tillegg til aksjeinnskuddet er det en rekke formaliteter som må være ordnet før et selskap kan
bli registrert. I en fra før av travel oppstartsfase bør man få slippe unna med de formalitetene
som er strengt nødvendig. For å gjøre stiftelsen og registreringen enklere, bør man redusere
antall dokumenter som må utarbeides og antall opplysninger som må gis, slik det er foreslått i
utredningen.

For griindere som starter helt i det små, kan enkeltpersonforetak være den mest passende
foretaksformen i starten. Ved utvidelse av virksomheten, for eksempel med fiere eiere eller
ekstern egenkapital, vil aksjeselskapsformen i praksis være nødvendig. Loven bør derfor
legge til rette for en enklest mulig omdannelse til aksjeselskap.
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Vi understreker at også de andre forslagene i utredningen kan ha positive effekter for både
nye og eksisterende aksjeselskaper. Reglene om selskapenes egenkapital kan bli mer
smidigere og moderne. Dette er selvsagt av stor interesse for selskaper i de bransjene vi
representerer, som ofte har egenkapital som eneste tilgjengelige kilde til kapital. Og mer
forståelige regler og enklere organisatoriske forhold knyttet til generalforsamling og styre vil
være til hjelp for alle mindre bedrifter, som da blant annet kan slippe kostnader til rådgivning.  
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