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Høringsuttalelse —utredning om forenkling og modernisering av aksjeloven

Det vises til høringsbrev av 17. januar 2011 med tilhørende utredning vedrørende forenkling
og modernisering av aksjeloven. Nedenfor følger Oslo Børs' merknader til enkelte av
forslagene i utredningen.

Etter gjeldende regler for utbytte må det være grunnlag for utbytte beregnet på grunnlag av
godkjent regnskapet for siste regnskapsår. Inntekter fra driften eller inntekter fra
ekstraordinære transaksjoner, for eksempel salg av virksomhet, kan medføre at selskapets
finansieringssituasjon tilsier at midler bør deles ut til aksjeeierne før neste godkjente
årsregnskap foreligger. I enkelte tilfeller kan innlåsning av kapital gjelde et betydelig
tidsrom. For børsnoterte selskaper er de viktig å til enhver tid kunne dreve virksomheten
med best mulig hensiktsmessig finansiering.

For børsnoterte allmennaksjeselskaper vil anledning til å kunne benytte ekstraordinært
utbytte representere en positiv nyvinning.

Økende antall utelanske selskaper er blitt notert på Oslo Børs. Enkelte av disse selskapene
benytter i utstrakt grad muligheten til å foreta periodiske utbytteutbetalinger, for eksempel
ved at utbytte vurderes på kvartalsvis basis. Oslo Børs har inntrykk at av mange Investorer
har preferanser for slik praksis. Følgelig vil begrensninger i adgangen til slike utbytter kunne
påvirke prisfastsettelsen, tilgjengeligheten av ny egenkapitalkapital og virke som en
konkurranseulempe for norske selskaper.

Vi mener derfor at ekstraordinært utbytte bør kunne deles ut midlene på grunnlag av
revidert mellombalanse. I forhold børsnoterte selskaper kan det være være naturlig å
vurdere om det er mulig å etablere andre beregningsgrunnlag enn mellombalanse underlagt
full revisjon som for årsregnskap

Oslo Børs støtter forslaget om at generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å beslutte
utdeling av ekstraordinært utbytte,



Tilleggsutbytte

Uavhengig av om det innføres regler far ekstraordinært utbytt Oslo Børs støtter Oslo Børs
forslaget i utredningen om innføring av ny en regel også for allmennaksjeselskaper om at
generalforsamtingen kan gi styret fullmakt til å dele ut tilleggsutbytte.

Mulighet til å utdele tilleggsutbytte vil være et positivt bidrag for å legge til rette for løpende
justering av hensiktsmessig kapitalstruktur basert p utviklingen i inneværende
regnskapsår,
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