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Høring  -  Gjennomføring av Direktiv 2009/109 EF  -  forslag til endringer av
saksbehandlingsreglene for fusjoner og fisjoner i allmennaksjeloven og aksjeloven

Her er Brønnøysundregistrenes kommentarer til gjennomføringen av Direktiv 2009/109 EF — forslag
til endringer av saksbehandlingsreglene for fusjoner og fisjoner i allmennaksjeloven og aksjeloven.

Høringsbrevets pkt. 2.2 Offentliggjøring av fusjonsplaner og fisjonsplaner

I høringsbrevet er det foreslått en endring av allmennaksjeloven § 13-13. Ordlyden i § 13-13 annet
ledd endres i forslaget til at "Foretaksregisteret skal kunngjøre planen i Brønnøysundregistrenes
elektroniske kunngjøringspublikasjon". Bestemmelsen vil gjelde tilsvarende ved fisjon, jf. forslag til
ny § 14-4 tredje ledd.

Vi er enige i at kunngjøringene av planene bør være samlet på Brønnøysundregistrenes
elektroniske kunngjøringspublikasjon. En praksis der alle selskapene skulle kunngjøre
fusjonsplaner og fisjonsplaner på sine egne nettsider vil være kompliserende å forholde seg til.

Direktiv 2009/109 EF Artikkel 2 nr. 2 sier i den danske versjonen at "offentliggjørelse skal ske via
den centrale elektroniske platform", og i den engelske versjonen at "publication be effected via the
central electronic platform".

Vi mener kravet til at planen skal offentliggjøres via Brønnøysundregistrenes elektroniske
kunngjøringspublikasjon, vil være oppfylt ved at man kan få tilgang til planen uten kostnad, fra
kunngjøringssiden. Dette kan for eksempel gjøres ved at man får tilgang til planen via en link fra
kunngjøringen.

Det å legge ut planen i sin helhet i en kunngjøring er i dag ikke teknisk mulig. Dagens
kunngjøringsløsning fungerer slik at spesifikke opplysninger som registreres i
saksbehandlingssystemet, hentes inn i en standardisert kunngjøringstekst. Alternativt må man legge
inn teksten manuelt. Ingen av disse alternativene er praktisk anvendbare for tilfellet der en komplett
fusjonsplan eller fisjonsplan skal fremgå direkte av kunngjøringssiden. En løsning der planen
fremgår via en link fra kunngjøringen vil derimot la seg gjøre.

Dersom dette ikke er akseptabelt i forhold til forslagets ordlyd, foreslår vi at § 13-13 annet ledd
endres til:

"Foretaksregisteret skal offentliggjøre planen via Brønnøysundregistrenes elektroniske
kunngjøringspublikasjon"

Vi mener denne ordlyden fullt ut dekker kravet til offentliggjøring slik det fremgår av Direktiv
2009/109 EF artikkel 2 nr. 2.
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Brønnøysundregistrene støtter for øvrig forslaget til at man skal gå bort fra kunngjøring av
fusjonsplan og fisjonsplan i avis. Vi ser ikke noe behov for offentliggjøring både i avis og på nett.
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Høringsbrevets pkt. 2.9 Forenklede saksbehandlingsregler for fusjon mellom morselskap og
datterselskap når morselskapet eier mer enn ni tideler av aksjene i datterselskapet

I høringsbrevet er det foreslått en ny § 13-24 a i allmennaksjeloven. Denne bestemmelsen sier at
styret kan godkjenne en fusjonsplan der morselskapet eier ni tideler eller mer av aksjene i
datterselskapet. For øvrig kommer de ordinære bestemmelsene i fusjonskapittelet til anvendelse. I
høringsbrevet blir det spurt om det bør innføres andre forenklinger i saksbehandlingsreglene ved
slike fusjoner. Det er foreslått en tilsvarende bestemmelse for aksjeselskaper i forslagets § 13-23 a.

Dersom det ikke blir innført andre forenklinger fremstår det for oss som at bestemmelsen hører mer
hjemme som et nytt ledd til § 13-3 som omhandler godkjenning av fusjonsplan.

Høringsbrevets pkt. 2. 10 Beslutning om fisjon når de overtakende selskapene til sammen
eier alle aksjene i selskapet som deles

Allmennaksjeloven og aksjeloven § 14-2 beskriver fisjonsreglenes virkeområde. Deling av et
selskap er undergitt reglene om fisjon i kapittel 14 når selskapets eiendeler, rettigheter og
forpliktelser skal fordeles på selskapet selv (det overdragende selskapet) og ett eller flere
overtakende selskaper mot at aksjeeierne i det overdragende selskapet får et vederlag. Reglene
kommer også til anvendelse når det overdragende selskapets eiendeler, rettigheter og forpliktelser
skal fordeles på to eller flere overtakende selskaper mot at aksjeeierne i det overdragende
selskapet får vederlag.

Som vederlag menes aksjer i selskapet eller i ett eller alle av de overtakende selskapene, eller slike
aksjer med et tillegg som ikke må overstige 20 % prosent av det samlede vederlaget.

I forslaget til ny § 14-6 første ledd tredje punktum i allmennaksjeloven og aksjeloven foreslås det en
bestemmelse om at "styret kan treffe beslutningen dersom de overtakende selskapene til sammen
eier alle aksjene i selskapet som skal deles".

En fisjon av den typen som forutsettes i forslaget kan ikke gjennomføres ved at aksjonærene i
overdragende selskap får vederlag som beskrevet i § 14-2. Aksjonærene i overdrager er de
overtakende selskaper, noe som ville innebære at de overtakende selskapene tegnet aksjer i seg
selv. I allmennaksjeloven og aksjeloven § 9-1 har vi et forbud mot å tegne egne aksjer. Dette
forbudet vil forhindre en fisjon av denne typen.

For fusjon er dette løst ved at man har regler for fusjoner der det ikke utstedes vederlag, se
aksjeloven §§ 13-23 (fusjon mellom morselskap og heleid datterselskap) og 13-24(fusjon mellom
selskaper med samme eier), og allmennaksjeloven § 13-24 (fusjon mellom morselskap og heleid
datterselskap). Tilsvarende bestemmelser har vi ikke for fisjon.

Dersom forslagets § 14-6 første ledd tredje punktum skal kunne anvendes for fisjon, så forutsetter
det en adgang til fisjoner uten vederlag. En slik adgang til fisjon uten vederlag må fremgå av en
egen særskilt bestemmelse, på samme måte som det gjør for fusjon i dag.
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