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Høring utredning om forenkling og modernisering av aksjeloven

Vi viser til høringsbrev, datert 17.01.2011, angående forslag om å forenkle og modernisere
aksjeloven.

Norsk Landbrukssamvirke er en interesseorganisasjon for de bondeeide
samvirkeorganisasjonene i Norge. Blant våre medlemmer er TINE, Nortura, Felleskjøpene,
og Landkreditt. Samlet driver våre medlemmer en omfattende forretningsvirksomhet basert
på foredling og salg av råvarer fra jordbruk og skogbruk. I tillegg omfatter virksomheten
forsikring, finansielle tjenester, husdyravl, rådgivning og innkjøp av driftsmidler. Flere av våre
medlemmer har datterselskaper som er organisert som aksjeselskaper.

Norsk Landbrukssamvirke vil avgi følgende høringsuttalelse

Coop NKL har tidligere foreslått å endre aksjeloven § 8-7, 5. ledd slik at unntaket fra forbudet
mot å yte kreditt eller stille sikkerhet til fordel for en aksjeeier også skal gjelde når et
samvirkeforetak er morsselskap. Spørsmålet blir ikke vurdert av Gudmund Knudsen, men
Justisdepartementet ber likevel om synspunkter på dette spørsmålet. Vi mener at lovgiver
bør tilstrebe en lik behandling av de ulike foretaksformene med mindre det foreligger grunner
som tilsier en særskilt behandling av en foretaksform. Slik vi ser det er det ingen grunn til å
forskjellsbehandle samvirkeforetak i denne sammenheng. Norsk Landbrukssamvirke støtter
derfor forslaget til Coop NKL.

Vi støtter generelt forenkling av regelverket som fører til bedre rammebetingelser for
næringslivet og tilrettelegging for etablering av foretak eller selskap. Når det gjelder de
foreslåtte endringene av aksjeloven så stiller vi oss derfor positive til disse. Vi forutsetter
videre at departementet vil vurdere hvorvidt det er nødvendig å foreta lignende endringer for
øvrige foretaksformer.
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