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HØRINGSUTTALELSE — UTREDNING OM FORENKLING OG MODERMSERING
AV AKSJELOVEN

Vi  viser  til deres høringsbrev  av  17. januar d.å. om utredning om forenkling og modernisering av
aksjeloven. Våre bemerkninger gjelder forslaget om nedsettelse av minstekravet til aksjekapitalen og
forslaget om at selskapet skal ha tdstrekkelig Ifleviditet.

En lemping av minstekravet til aksjekapital vil innebære at terskelen for å stifte et aksjeselskap blir
lavere, noe som kan medføre at aksjeselskapsformen tiltrekker seg flere useriøse aktører enn i dag.
Ettersom disse aktørene uansett har mulighet til å starte et NUF, vil imidlertid ikke et høyt minstekrav
111 aksjekapita/ hindre disse aktørene i å starte et selskap med begrenset ansvar. Konkursrådet tror at
en nedsetting av  aksjekapitalkravet vil før til at mange selskaper som i dag stiftes som NUF isteden vil
bli etablert som aksjeselskap. Det er vanskeligere å få blgang til informasjon om et NUF og regelverket
det reguleres av enn for et AS. Dette skaper problemer både mens et NUF er under normal drift, når
det kommer i økonomiske problemer og hvis det går konkurs.  Bobehandlingen  av et NUF er derfor
mer kostnadskrevende enn bobehandlingen av et AS. Å  få flere selskaper inn i aksjeselskapsformen
fremfor NUF vil dermed lette arbeidet til bostyrerne og således spare kreditorene og staten for
utgifter. Det ex derfor ønskelig å få flere aktører inn i den norske aksjelovgivningen istedenfor at de
oppretter NUF. Konkursrådet er vidare av den oppfatning at minstekravet til aksjekapitalen har liten
betydning for konkumrisficoen så lenge det stilles krav om at selskapet skal ha forsvarlig egenkapitaL
Konkursrådet  støtter derfor forslaget om en nedsettelse av minstekravet til aksjekapitalen.

Konkursrådet savner  en grundig drøftelse av forslaget om at selskapet skal ha tilstrekkelig likviditet.
Det står lite i utredningen om hva som er ment med forslaget, og et krav om at selskapet til enhver tid
skal ba tilstrekkelige  midler til å dekke sine forphidelser ved forfall er etter Konkursrådets oppfatning
for  stlengt.  Et slikt krav vil kunne føre til at en rekke solvente nyoppstartede selskaper og
sesongbedrifter må  avvildes. Konkursrådet mener derfor det er tilstrekkelig at loven stiller krav om at
selskapet må ha forsvarlig egenkapitaL
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