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Høringsuttalelse - gjennomføring av direktiv 2009/109/EF

Vi viser til Justisdepartementets høringsnotat om gjennomføring av direktiv
2009/109/EF, Deres ref. snr. 201010533.

Vi støtter flere av forslagene og vil nedenfor kommentere enkelte av dem.

Det følger av forslaget i pkt. 2.2 at generalforsamlingen i allmennaksjeselskap som
skal behandle planen tidligst kan avholdes en måned etter kunngjøringen av planen

Brønnøysundregistrene. Grunnet varierende saksbehandlingstid hos
Brønnøysundregistrene, vil forslaget innebære at det er vanskelig å planlegge
beslutningsprosessen. Departementet bør fremme forslag til regler som sikrer at
fremdriften i prosessen på forhånd kan bestemmes.

I pkt. 2.3 foreslår departementet at allmennaksjeselskap kan gjøre saksdokumenter
tilgjengelig på sine nettsider, mens aksjeselskap ikke skal ha denne muligheten
(med mindre dette er vedtektsfestet). Etter vårt syn bør de foreslåtte reglene for
allmennaksjeselskap også gjelde aksjeselskap. De nye reglene er like praktiske for
aksjeselskap som for allmennaksjeselskap. Departementets standpunkt om at de
nye reglene "i mindre grad [ivaretar] aksjeeiernes interesser'' er ikke begrunnet.
Etter vårt syn vil de nye reglene ivareta aksjonærer i aksjeselskaps interesser like
godt som aksjonærer i allmennaksjeselskap.

Departementet ber i pkt. 2.4 om innspill knyttet til unntaket for styrerapporter.
Etter vårt syn vil et slikt unntak  være svært  ønskelig, særlig for aksjeselskap, men
også for allmennaksjeselskap, særlig mindre allmennaksjeselskap. Følgelig ber vi
departementet fremme forslag til endring for begge selskapstypene.
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Departementet foreslår i pkt 2.9 at styret i morselskapet kan beslutte fusjon med
datterselskap når morselskapet eier mer enn 9/10 av datterselskapet. Vi støtter
dette.

Etter gjeldende praksis gjennomføres fusjon med deleiet datterselskap ved at
minoritetsaksjonærene i datterselskapet får vederlag fra morselskapet, mens
morselskapets aksjer i datterselskapet slettes. Etter aksjeloven av 1997 nr. 44
(asl.)/allmennaksjeloven av 1997 nr. 45 (asal ) § 13-2 skal aksjeeierne i det
overdragende selskapet motta aksjer i det overtakende selskapet og ev. inntil 20 %
tilleggsvederiag. Da majoritetsaksjonæren i det overdragende selskapet
(morselskapet) faktisk mottar eiendeler/forpliktelser (ikke aksjer/tilleggsvederlag)
bør det fremgå eksplisitt at dette er tillatt i § 13-2.

Videre foreslår departementet i pkt. 2.10 at styret i det overdragende selsImpet kan
beslutte fisjon når de overtakende selskapene til sammen eier alle aksjer i det
overdragende selskapet. Vi støtter forslaget. Det synes imidlertid å legge opp til
fisjon i strid med asL /asal. § 9-1 - forbudet mot å tegne egne aksjer. Dette kan
bøtes ved at det lovfestes en adgang til fisjon uten vederlag, noe vi anser som et
praktisk virkemiddel.

Departementet har ikke kommentert beslutningskompetansen i de overtakende
selskapene. Etter asliasal § 14-6 (2) treffes beslutningen i de overtakende
selskapene ved fisjonsfusjoner "på tilsvarende måte". Bestemmelsen kan forstås
som at styrene i de overtakende selskapene har slik kompetanse. Departementet
bes Idargjøre om styrene i de overtakende selskapene skal ha slik kompetanse.

Da notatet gjelder reglene for fusjon og fisjon, ber vi departementet samtidig
vurdere den praksisen  som  har oppstått knyttet til åpningsbalanser ved fusjon n/
regnskapsmessig Imntinuitet - dvs, at det kreves at regnskapstallene ikke kan være
eldre enn 8 uker. Tidligere ble i stor utstrelming tallene ved forrige årsoppgjør
benyttet Den nye praksisen innebærer ekstra omkostninger og forsinkelser ved
slike omorganiseringer, som særlig for små aksjeselskaper synes unødvendig. Vi ber
departementet ta initiativ til at avklaringer/fastsettelse av regler, som sikrer at
oppdaterte regnskapstall ikke er nødvendig i gitte situasjoner. Den nye praksisen
synes særlig unødvendig ved fusjoner etter asl. § 13-23 og 13-24, men vi her
departementet vurdere reglene ift. kontinuitetsfusjoner genereft. I denne forbindelse
kan det være naturlig å vurdere om fusjoner etter asl. § 13-23 og 13-24 har behov
for åpningsbalanser i det hele tatt.
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