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Heringsuttalelse — utredning om forenkling og modernisering av aksjeloven

Vi  viser  til mottatt høringsbrev, datert 17. januar 2011, vedlagt utredning med forslag til
forenkling og modernisering av aksjeloven.

Samvirkesenteret er et informasjons- og kompetansesenter om samvirke som foretaksform og
har pr dato 15 medlemmer: Coop Norge SA, Norsk Landbrukssamvirke, NBBL, Norges
Råfisklag, Gjensidige, Landkreditt, Det Kongelige Selskap for Norges Vel, GARANTI
Eiendomsmegling BA, KLP, Norges Sildesalgslag, Bygdeservice Norge, ULOBA, Oslo Taxi
BA,  Skogbrand Forsikringsselskap Gjensidig og Inn på Tunet Trøndelag BA.

Flere av Samvirkesenterets medlemmer er egne r som vil kommentere de
fremlagte forslag ut fra eget ståsted. Samvirkesenteret har vurdert forslagene ut fra det som er
våre medlemmers fellesnevner — samvirke som foretaksform.

Genereit
Samvirkesenteret slutter seg til utgangspunktet for forslaget om forenlding og modernisering
av aksjeloven, nemlig at en bør tilstrebe enklere regler for meringslivet, spesielt for små og
mellomstore bedrifter. Vi kan ikke se at det skulle vaeie behov for strengere krav til stiftelse
av aksjeselskap, kapitalforhold og organisering enn det som anses nødvendig ut fra sentrale
hensyn som f.eks. krav til forsvarlig egenkapital, kreditorvem og mindretallsvem.

Av konkurransemessige og praktiske grunner, høres det også fornuftig ut med en tilpasning av
norsk aksjelovgivning i tråd med det som er gjort i andre land det er naturlig å sammenligne
oss med.
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Tilsvarende endringer for andre foretaksformer
Ut fra den argumentasjon som er gitt i utredningen, har Samvirkesenteret ingen innvendinger
mot de foreslåtte endringer i bestemmelser rundt stiftelse av aksjeselskap, aksjeselskflpets
kapitalforhold og organisasjon.

Samvirkesenteret vil imidlertid understreke viktigheten av at eventuelle endringer i aksjeloven
følges opp med vurdering av mulighetene for tilsvarende endringer i annen foretaks-
lovgivning, bl.a. samvirkeloven. Det er viktig at det legges til rette for hlebehandling av
foretaksformer, og at det ikke i praksis diskrimineres mot enkelte foretaksfonner fordi
regelverket er strengere for disse enn for andre, uten at det foreligger saklig grunn.

Konsernunntaket i aksjeloven  §  8-7
Samvirkesenteret støtter Coop NKLs synspunkter i brev av 22. oktober 2009, og ber om at
aksjelovens § 8-7 femte ledd også skal omfidte samvirkeforetak, på samme måte som
boligbyggelag.
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