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Haring: Regler om saksbehandling ved fusjon og fisjon

NI10 støtter de fieste av forslagene til gjennomføring av de endrede selskapsdirektivene om
regler for saksbehandling ved tbsjon og fisjon i allmennaksjeselskaper oz aksjeselskaper.

følge tall fra Foretaksregisteret ble det i 2008 kunngjort fiere tusen kreditorvarsler for
fusjoner og fisjoner i aksjeselskaper. Enklere saksbehandlingsregler vil derfor kunne spare
en del ressurser for selskapene både samlet og i den enkelte transaksjon.

2.1 Uavhengig sakkyndig redegjorelse for aksjeinnskadd i annet enn penger ved
fusjoner og fisjoner

I høringsnotatet skriver departementet at redefdørelser for hhv tingsinnskudd og fusjon/fisjort
ikke er fulIt ut overlappende, og man konkluderer derfor med at kravene til innhokl i
redeørelse om tingsinnskudd bør bestå fulh ut.

Kravene til redegjørelse ved tingsinnskudd følger av annet selskapsdirektiv_ Når de som har
gitt direktivet mener at kravene ikke lenger er nødvendige, mener vi at dette bør få
tilsvarende konsekvenser for norske selskaper.

2.2 Offentliggjoring av fusjonsplaner og fisjonsplaner
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Planer skal være offentlig tilgjengelig på Internett. Spersmålet er om planen skal legges ut på
Brønnøysundregistrenes side  eller  på selskapenes egne sider. Departementet foreslår dert
førstnevnte løsningen.

Vi er enige i argumentene i høringsnotatet for denne løsningen. En ulempe er imidlertid at
selskapene vi1 miste den kontrollen de i dag har med tidspunktet for starten på
enmånedsfristen. Ved både fusjon og fisjon — særlig når noterte selskaper er involvert — viI
selskapene og investorene være interessert i å kjenne de nøyaktige datoene for viktlue
selskapshendelser innkalling til generalforsamling, utløp av kreditorfrist og ikrafttredelse av
transaksjonen. I dag råder selskapene selv over startdatoen for dette løpet (innsending av
melding), mens dette vil være opp til Foretaksregisteret etter departementets forslag
(elektronisk kunngjøring). Dette taler for at selskapene i det minstegis  mulighet tit  å bruke
eget nettsted til offentliggjøring med virkning for enmånedsfristen.



2.4 Styrets rapport om fusjonsplanen

Departementet er i tvil om allmennaksjeselskaper skal kunne unnlate å utarbeide styrerapport
når alle eierne er enige om det.

Departementets begrunnelse er for det ene at allmennaksjetoven retter seg mot selskaper med
en stor spredning av aksjene og for det andre at også andre enn aksjeeierne kan ha interesse
av rapporten.

Mange allmennaksjesetskaper — typisk de noterte — har så mange eiere at samtykke fra dem
ikke er praktisk. Likevel er det en stor del av allmennaksjeselskapene som ikke er noterte, og
da kan et unntak være anvendelig.

Når alle eierne samtykker i at rapport ikke er nødvendig, ma det være hensynet til andre som
eventuelt må begrunne at en rapport alltid må utarbeides, og horingsnotatet viser til "andre
med interesser i selskapet". Det tnå tas i betraktning at det fortsatt skal utarbeides
titsjonsplan med vedlegg, som gir ganske omfattende opplysninger. Disse dokumentene er
offentlig tikjengelige ou skal aktivt gjøres kjent for de ansatte. Fusjoner har såpass stor
betydning for selskapene, eierne, styrene og ledelsene at man må legge til grunn at
fusjonsplaner er godt forberedt glennom forhandlinger mellom selskapene. Dette gir i seg
selv grunn for interessentene til å regne med at de deltagende selskapene har ivaretatt sine
interesser så langt det er

Minimumskravene i Ioven fører antagelig ikke til at det btir gitt opplysranger som. er av
særlig interesse (for andre enn eierne). Det er vel også det som er grunnen til endringen i
direktivet

Vi mener derfor at unntaksmuligheten bør benyttes fullt ut for allmennaksjeselskaper.

For aksjeselskaper vil et unntak være av stor praktisk betydning„ De er ikke omfattet av
selskapsdirektivet Etter vår vurdering bør ast. § 13-9 kunne oppheves, alternativt at det
åpnes for unntak fra rapportkravet når alle eierne samtykker.

Selv oin man skulle benytte unntaksmuligheten for styrerapport i direktivene, mener
departementet at kravet om redegjørelse for betydningen for de ansatte uansett må besta.
Dette er imidlertid ikke drøttet nærmere.

En thsjon vil være en virksomhetsoverdrageIse som gir de ansatte rett tit informasjon etter
arbeidsmiljoloven § 16-6, i tillegg til at informasjonsplikt følger av § 16-5 overfor de
tiltitsvalgte. Også aksjeloven § 13-11 første ledd pålegger infonnasjonsplikt overtbr de
tilhtsvalgte. Inforrnasjonsplikten etter arbeidsmiljøloven er mer omfattende enn etter reglene
om rapport om titsjon, slik at de ansattes interesser alterede må anses ivaretatt. Alt tyder på
at man her har med dobbettrapportering å gjøre, og det er unødvendig, 1kke bare skaper det
merarbeid for de som skal fusjonere, det oppstår også en risiko for at informasjonen etter
arbeidsmiljøloven og aksjeloven ikke blir identisk, og det er i seg selv uheldig.

Vi mener derfor at unntaksadgangen etter direktivet også bør omfatte rededørelsen som
gjelde de ansattes forhold.



Skulle departementet holde fast på sin syn på redegjorelsen for ansatteforhold. mener vi det
ikke er naturlig at dette fremstilles som et unntak fra pIikten til å utarbeide rapport ("kravene
i forste ledd gjelder ikke-). I tilfelle vil plikten til å utarbeide en rapport bestå, mens kravene
til innhold er annerledes når eierne samtykker. Vi mener at siste ledd bor gå ut på at
innholdskravene bare gjelder ansatteforhold i disse samtykketilfellene. Alternativt bor
informasjonen kunne inntas i fusjonsplanen, s1ik at man slipper å lage en separat rapport.

Under enhver omstendighet mener vi at lovenuttrykkelig åpner for at aksjeselskaper kan
innta fusjonsplan, rapport om fusjonen og redegjørelse for fusjonen kan i ett dokument om
selskapet onsker det.

2.5 Styrets opplysningsplikt om vesentlige endringer i aktiva og passiva etter
undertegningen av fusjonsplanen eller fisjonsplanen

Departementet mener det kan antas at det allerede finnes en uloyfestet regel om
opplysningsplikt i perioden mellom undertegning av fusjonsplan og behandlingen i
generalforsamlingen. I en så lovbestemt prosedyre som gjelder for fusjoner er det ikke
opplagt, særlig når loven uttrykkelig skiller mellom fusjoner og fisjoner på dette punkt.

Det er rimelig at aksjeeierne får relevant informasjon før de skal ta stffling til fusjonen. For
det første bør det — i det minste i proposisjonen — gjøres klart at opplysningskravet ikke skat
gjelde for slike endringer som allerede er omtalt i fusjonsplanen. I en del tilfeller vil det
nettopp være forutsatt at det skal skje endringer i selskapene for generalforsamlingen. For
det andre gjelder det for noterte selskaper allerede en egen pIikt etter verdipapirhandelloven
§ 7-15 når det gjelder tilleggsopplysninger. Noterte selskaper har også lopende
informasjonsplikt etter samme lov kapittel 5. Disse informasjonspliktene bor samordnes med
den bestemmelsen departementet foreslår, sIik at opplysningsplikten i aksjelovene kan
oppfylles på en hensiktsmessig måte.

2.9 Forenklede saksbehandlingsregler for fusjon mellom norsk morselskap og
datterselskap når morselskapet eler mer enn ni tideler av aksjene i
datterselskapet

Vi stotter forslaget om den forenklingen som består i at morseIskapets styre kan beslutte
fusjon med datterselskap som eies med mer enn ni tideler.

3 økonomiske og administrative konsekvenser

Regjeringen har som mål å redusere de administrative kostnadene for næringslivet.

Det er uklart hvor mange fusjoner og fisjoner som vil bli omfattet av forslagene
horingsnotatet. Ved kartleggingen av kostnadene på Justisdepartementets område er det lagt
til grunn at det var rundt 5 500 fusjoner og fisjoner i 2006, da det fantes rundt 160 000
aksjeselskaper.1 I rapporten om kravene til fusjon og fisjon er de oppsummert slik:

Opplysningene brukes internt i liten grad i foretaket. Infonnasjonskravet er meget
tungt å etterleve, det er veldig mye som skal utarbeides. Detaljeringsgraden i lovtekst

Kartleggingav administrative kostnader for Justis - og politidepartementet, januar 2008.
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er veldig stor. Tilbakemeldingen fra bransjen er at nivaet er så hoyt at det er en
sperre for sammenslaing av mindre firmaer.

Dette tilsier at det er behov for å gjøre reglene enk1ere. For allmennaksjeselskaper åpner
direktivet for noen forenklinger, mens man står langt friere nar det gjelder aksjeselskapene. I
for eksempel i Ot. prp. nr. 36 (1993-1994) punkt 5.4 la departementet blant annet vekt på at
det er så sjelden at et selskap er involvert i en fusjon, at "forenklingshensy net må kunne
dempes noe ned" i forhold til andre interesser. Med mindre man kan godtgjore at kreditorer
og rninoritetsaksjeeiere har stor bruk for de ulike saksbehandlingsreglene om fusjon og
fisjon, bør departementet revurdere dette hensynet.
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