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Nærings- og fiskeridepartementet 
 

Høring - Økt åpenhet om informasjon om eiere i 
aksjeselskaper 
 
Aksjonærforeningen støtter et hvert tiltak egnet til å skape større åpenhet med hensyn til 
eierforholdene i norske aksjeselskaper. Vi er derimot svært skeptiske til løsninger som 
også innebærer eller legger til rette for større åpenhet med hensyn til enkeltpersoner 
samlede aksjeportefølje (kryssøk). 
 
I prinsippet er det i dag full åpenhet om hvem som er registrerte aksjeeiere i norske 
aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Når opplevelsen er en annen skyldes det først og 
fremst at det å få tilgang til de relevante opplysningene kan være tidkrevende og kostbart. Å 
organisere innsamling, lagring og distribusjon av aksjeeierinformasjon mer optimalt enn i 
dag, vil med andre ord langt på vei løse det oppdraget Stortinget har gitt regjeringen. 
 
Valg av løsning 
Notatet beskriver ulike fremgangsmåter som har det til felles at de alle vil gjøre allerede 
offentlig informasjon mer tilgjengelig for offentligheten. Av de løsninger som er beskrevet i 
notatet fremstår Elektronisk aksjeeierbok i Altinn som den klart foretrukne gitt de premisser 
som er lagt til grunn. For vår del vil vi legge vekt på brukervennligheten og det faktum at all 
informasjon kan hentes fra et og samme sted. At en slik løsning dessuten vil lite byrdefullt 
for selskapene er også et vesentlig argument.  
 
Fremmedspråk 
Løsningen bør imidlertid også ta høyde for at en stor del av de som vil ha nytte av innsyn i 
registeret vil være utlendinger slik at den må fremstå i både norsk og engelsk versjon. 
 
Begrenset innsyn 
Det bør også diskuteres hvorvidt offentlig innsyn skal gjelde selskapenes fullstendige 
aksjeeierregister eller om det - slik tilfellet er i flere andre land - skal settes en nedre grense. 
Det er for eksempel vanskelig å se at samfunnet eller allmennheten har noen berettiget 
interesse å kjenne identiteten på eiere som innehar færre enn f.eks 500 aksjer i et 
børsnotert selskap. 
 
Innlogging 
Skal innsynsretten oppleves som fri for alle bør det ikke knyttes noe krav om innlogging for å 
få tilgang til informasjonen. 
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Aktualitet 
Den informasjon som gjøres tilgjengelig for offentligheten bør være såpass oppdatert at den 
gir et realistisk bilde av eierforholdene i selskapet. Den bør imidlertid ikke være så oppdatert 
en den gjør det mulig å avdekke og å misbruke enkeltinvestorers handelsstrategier i først og 
fremst i børsnoterte aksjer. Å offentliggjøre status for eksempel hver ukestart vil for alle 
praktiske og legitime forhold være tilstrekkelig, dog med muligheten til å kjøpe hyppigere 
uttrekk dersom det er behov for det. 
 
Historikk 
Fullstendig historikk for informasjon som et tilgjengelig for offentligheten som «fersk vare» 
og som lagres i registeret, må gjøre tilgjengelig for alle. 
 
Kryssøk 
Innsynsretten bør være total med hensyn til informasjon med hensyn til hvem som eier hva i 
det enkelte selskapet. Det samme bør imidlertid ikke være tilfelle om man med 
utgangspunkt i én aksjeeier vil skaffe seg oversikt over vedkommendes samlede 
aksjeportefølje. Selv om Alltinn-løsningen gjør det mulig, bør det legges opp til en meget 
restriktiv praksis når det gjelder kryssøk. Slike søk må i utgangspunktet forbeholdes politi, 
tilsynsmyndigheter, skatteetatene og andre myndigheter med et legitimt behov for tilgang 
på et slikhelhetsbilde som kryssøket gir. Det er i hovedsak hensynet til personvernet som 
leder oss til en slik holdning, samt at verken presse eller annen offentlighet har noen legitimt 
behov for et så vidt inngående innsyn i den enkeltes økonomiske disposisjoner. 
 
Egentlige eiere 
Offentlighetens innsyn er i dag sterkt begrenset med hensyn til utenlandske eieres identitet 
ettersom disse kan, og i meget stor utstrekning lar seg, registrere under en forvalter 
(nomiee-konto). Dette er en åpenbar svakhet og departementene bør i det fortsatte 
arbeidet legge stor vekt på å skape større åpenhet med hensyn til utenlandske eieres 
disposisjoner i norske selskaper. 
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