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HØRINGSUTTALELSE — UTREDNING OM SÆRSKILT PANTSETTELSE AV
IMMATERIALRETTIGHETER

Vi viser til deres høringsbrev av 8. februar d.å. om utredning om særskilt pantsettelse av
immaterialrettigheter. Konkursrådet har ikke hatt muligheten til å gjennomgå utredningen i detalj,
men ønsker å knytte enkelte prinsipielle merknader til forslaget.

Særskilt pantsettelse av immaterialrettigheter kan være gunstig for finansiering av enkelte
virksomheter som for eksempel selvstendige forskningsprosjekter. Samtidig står
immaterialrettighetene ofte helt sentralt i driften av en virksomhet og utgjør en viktig del av
driftstilbehørspantet. Dersom immaterialrettigheter blir særskilte panteretter, vil eiendeler som er helt
sentrale i driften kunne bli pantsatt til forskjellige kreditorer. Det kan gjøre det vanskeligere å selge
innmaten i et selskap som «going concern» i en insolvenssituasjon.

Et samlet salg av eiendelene som «going concern» vil normalt gi høyere salgsverdi enn
samtidig som man lettere kan bevare arbeidsplasser. Et «going concern» salg vil derfor
kreditorene bedre dekning. I forarbeidene til panteloven ble det fremhevet at en del
immaterialrettigheter var nødvendige for videre drift, jf. Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) side

«Hensynene som begrunner ordningen med driftstilbehørspant taler mot denne løsningen. En
vesentlig del av begrunnelsen for ordningen med driftstilbehørspant ligger i muligheten til å
kunne holde dnftstilbehøret samlet ved eventuell realisasjon av pantet. Denne muligheten
kan gi pantet en større verdi i tilfelle realisasjcai, hvilket er en fordel både for partene i
panteavtalen og for pantsetters kreditorer i sin alminnelighet. Dertil kommer at med dette vil
det kunne ligge til rette for at virksomheten videreføres - jf "going-concern" hensynet noe
som kan være ønskelig av flere grunner.

Når intmaterialrettighetene er tatt med under driftstilbehørspantet, skyldes det bl.a. at det ofte
er sammenheng mellom disse rettighetene og annet driftstilbehør, som f eks.
produksjonsutshyr som er spesiallaget eller særskilt tilpasset for bruk i forbindelse med
utnyttelse av inimaterialrettigheter som patentrett eller designrett.»
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Konkursrådet mener at det som ble uttalt i Ot.prp. nr. 39 (1977-1978) fortsatt er riktig og er derfor noe
tvilende til om det er fornuftig å innføre særskilt pant av immaterialrettigheter.
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