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Høring — utredning om forenkling og modernisering av aksjeloven

Det vises til departementets brev 17. januar 2011.

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har følgende kommentarer til enkelte forslag i
utredningen:

1. Aksjelovens kapitalregler
Den foreslåtte endringen av minstekravet til aksjekapital gir grunn til bekymring for at
hensynet til selskapets kreditorer og ansatte derved ikke blir tilstrekkelig ivaretatt. LO kan
derfor ikke støtte forslaget.

LO vil fraråde å følge forslaget til ny § 8-1 a, som åpner for utdeling av ekstraordinært utbytte
på grunnlag av en mellombalanse. En slik ordning kan legge forholdene til rette for et kunstig
"øyeblikksbilde", som åpner for utdelinger som på sikt vil kunne stride mot krav til forsvarlig
egenkapital og tilstrekkelig likviditet. LO mener at forslaget går for langt, særlig i lys av
øvrige forslag om utvidet låneadgang til erverv av aksjer, låne- eller sikkerhetsstillelse for
egne aksjonærer, samt lån til morselskap/datterselskap i utlandet.

1. Aksjeselskapets organisasjon
Som et overordnet standpunkt er LO i mot endringer som (utilsiktet eller ikke) kan svekke
ansattevalgte styremediemmers muligheter til å medvirke i saksbehandlingen av spørsmål
som selskapets øverste organer i dag tar stilling til.
I den forbindelse er LO særlig skeptisk til forslaget til en ny bestemmelse i loven (§ 5-1 a)
som åpner for at aksjeeierne (dersom de er enige om det), kan holde generalforsamling uten å
følge nærmere angitte saksbehandlingsregler. Det er bl.a. saksbehandlingsreglene i § 5-4 om
styremedlemmers rett til å være tilstede på generalforsamlingen, samt §§ 5-6 og 5-9 om
styrets myndighet til å innkalle til ordinær og ekstraordinær generalforsamling som LO vil
henvise til i den forbindelse.

LO er på denne bakgrunn av den oppfatning at det må foretas enkelte justeringer i forslagene i
denne sammenheng som sikrer at de ansattevalgte styremedlemmenes stilling ikke svekkes.
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LO kan endelig ikke se at det foreligger et tilstrekkelig behov for å oppheve § 6-19 første ledd
andre, tredje og fjerde punktum.

Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN  I  NORGE

Tor-Arne Solbakken
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur.
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