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HØRING  -  UTREDNING OM FORENKLING OG MODERNISERING  AV
AKSJELOVEN

1 Innledning

Jeg viser til Deres høringsbrev vedrørende ovennevnte. Som en av Europas største leverandører
av tjenester innen selskapsregistrering, gir PANLEGIS med dette våre kommentarer til advokat
Knudsens utredning "Forenkling og modernisering av aksjeloven" av 7. januar 2011.

2  Generelt

PANLEGIS bistår med alle typer selskapsregistreringer i Norge, men opplever per i dag en
betydelig større etterspørsel etter registrering av engelske limited-selskap med norsk filial
("NUF") enn tradisjonelle norske selskapsformer.

PANLEGIS anser som positivt et hvert tiltak som gjør norske aksjeselskap mer attraktive som
selskapsform, men er bekymret for at utredningens forslag ikke går tilstrekkelig langt i å lempe
norske aksjeselskaps byrder. Endringene vil utvilsomt bidra til å styrke norske aksjeselskaps
konkurranseevne, men vår vurdering er at de i liten grad vil bidra til å begrense NUF'enes
popularitet.

3 Krav til minimums aksjekapital

PANLEGIS støtter forslaget om en reduksjon i kravet til minimums aksjekapital. Selv om det
ikke er vurdert i utredningen å flerne aksjekapitalkravet i sin helhet, finner PANLEGIS grunn
til å kort påpeke at en betydelig andel av de potensielle NUF-kunder er virksomheter med
svært begrenset omfang og at vår kjennskap til markedet tilsier at mange av disse vil finne
terskelen for å reise en aksjekapital på kr 30 000 tilnærmet like tung som å reise kr 100 000.
Vi kan således ikke se at det er grunn til å tro at reduksjonen i kravet til aksjekapital vesentlig
vil begrense antall nyregistrerte NUF.
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4 Registreringstekniske forhold

I tillegg til lavere kostnader knyttet til oppstart og drift, er det etter vårt syn også praktiske og
tekniske årsaker til NUF'enes suksess. Engelske limited-selskap kan stiftes på et par timer og
alle dokumenter kan sendes og mottas elektronisk. Dette gjør selskapsformen attraktiv for
personer i en situasjon der man ønsker å komme raskt i gang med driften.

På denne bakgrunn støtter PANLEGIS utredningens forslag om å åpne for at
stiftelsesdokument og vedlegg til dette skal kunne opprettes i elektronisk form og underskrives
elektronisk. Av samme grunn støtter også PANLEGIS forslaget om å sløyfe kravet til
åpningsbalanse.

I motsetning til advokat Knudsen mener dog PANLEGIS at det bør utarbeides et standardsett
med vedtekter. Ny engelsk selskapslov (Companies Act 2006) innførte en slik ordning (kalt
"model articles"). Som medlem i Companies House arbeidsgruppe for 2006-loven og som en
av de største formation agents på det engelske markedet, har PANLEGIS hatt betydelig
anledning til å se denne ordningen anvendt i praksis. Våre erfaringer med standard vedtekter
som stiftere kan velge å forholde seg til, er utelukkende positive. Et slikt standardsett tvinger
stiftere til å tenke gjennom forhold som ellers kunne blitt glemt, slik som forkjøpsrett, og ta
bevisste beslutninger om å velge vekk slike vedtekter. Standardvedtektene senker også
terskelen for personer som ønsker å gjennomføre stiftelsen uten juridisk bistand, og gir de et
sikrere rammeverk enn om de skulle bli tvunget til å sette sammen egne vedtekter fra grunn av.

5 Tjenesteleverandører innen selskapsregistreringer

Etter vårt syn har den viktigste grunnen til NUF'enes suksess vært en omfattende
markedsføring av produktet fra tjenesteleverandører innen selskapsregistreringer. Slike
tjenesteleverandører tilhører rettnok en bransje med begrensede historiske tradisjoner i Norge,
men har en betydelig tradisjon i mange andre europeiske land og har kommet for å bli også i
Norge.

Engelske myndigheter har i utstrakt grad lagt til rette for samarbeid med slike
tjenesteleverandører innen selskapsregistreringer. PANLEGIS har for eksempel en direkte
elektronisk tilkobling mot det engelske foretaksregisteret, og våre tekniske systemer er fullt ut
integrert mot registeret slik at vi kan hente data "on the fly"og stifte selskap elektronisk uten
manuell behandling. Som tjenesteleverandør medfører det at vi kan tilby kunden et effektivt
og komplett produkt, som også er forretningsmessig attraktivt for PANLEGIS.

Vi anser det som ekstremt viktig at det legges til rette for tjenesteleverandører innen
selskapsregistreringer i forbindelse med en gjennomføring av forenklinger og modernisering av
aksjeloven dersom målet er å redusere andelen av nyregistrerte NUF og øke antall nyregistrerte
AS. Dersom lovendringen ikke legger til rette for slike tjenesteleverandører, vil PANLEGIS
og andre liknende aktører fortsatt primært måtte markedsføre NUF. Utviklingen over de siste
år har tydelig vist hvilken effekt en slik markedsføring vil ha på fordelingen mellom
nyregistrerte NUF og AS.
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Det vil være viktig at det i eventuelle nye elektroniske løsninger åpnes for direkte tilkoblinger
fra tjenestetilbydere innen selskapsregistrering og andre private aktører slik at de gjennom egne
systemer kan stifte og registrere selskap på vegne av sine kunder på en effektiv måte slik
tilfellet i dag er i England og mange andre europeiske land. Dette vil både gjøre norske
selskapsformer mer attraktive å markedsføre for slike aktører - samtidig som muligheten for å
anvende slike tredjepartsløsninger vil gjøre norske aksjeselskap lettere tilgjengelig for norske
nyetablerere.

Yours faithfully
2011-03-27

Claes Zangenberg, Cand jur
Group General Counsel
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