
Fra: Harald Sverdrup <harald.sverdrup@finkn.no> 

Sendt: 4. mars 2022 13:28 

Til: Leikanger Vilde Nikoline Olava Kittilsen 

Emne: SV: 22/1485-1 Høring – Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1151 om 

bruk av digitale verktøy og prosesser i selskapsretten 

(digitaliseringsdirektivet) 

 

Til Nærings- og fiskeridirektoratet, 

 

Finansklagenemnda takker for muligheten til å avgi høringsuttalelse til Gjennomføring av direktiv 

(EU) 2019/1151 

Slik vi forstår dreier det seg særlig om nye regler knyttet til elektronisk stiftelse og registrering av 

aksjeselskaper, regulering av anerkjennelse av identifikasjonsmidler, nye regler om innsending, 

oppbevaring og offentliggjøring av opplysninger om selskaper, gebyr for ulike tjenester hos 

Brønnøysundregistrene, endringer i reguleringen av norskregistrerte utenlandske foretak (NUF), samt 

forslagenes økonomiske og administrative konsekvenser. 

 

Finansklagenemnda har ingen spesielle merknader. 

 

Med vennlig hilsen 

Finansklagenemnda 

Klagenemndene for forsikring, bank, finans, verdipapirfond og inkasso 

Harald Sverdrup 

Administrerende direktør 

 
Mobil: 90 98 49 71 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Askekroken 11 • Postboks 53 Skøyen • 0277 Oslo  

Tlf.: 23 13 19 60 • Faks: 23 13 19 70 • www.finkn.no 

 

 

 

 

Denne e-posten er kun beregnet for den institusjon eller person den er sendt til, og kan inneholde taushetsbelagt informasjon. 

Dersom du ikke er rette mottaker, bes du om å informere avsender og slette e-posten og eventuelle vedlegg. 

 

This communication is intended for the person(s) named above only. It contains information that is confidential and legally 

privileged. If received in error, please delete this e-mail and notify the sender. 
 

 

 

Fra: Leikanger Vilde Nikoline Olava Kittilsen [mailto:Vilde-Nikoline-Olava-
Kittilsen.Leikanger@nfd.dep.no]  
Sendt: 21. februar 2022 12:23 
Emne: 22/1485-1 Høring – Gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1151 om bruk av digitale verktøy og 
prosesser i selskapsretten (digitaliseringsdirektivet) 
 

Se vedlagte saksdokumenter 

 

http://www.finkn.no/
mailto:Vilde-Nikoline-Olava-Kittilsen.Leikanger@nfd.dep.no
mailto:Vilde-Nikoline-Olava-Kittilsen.Leikanger@nfd.dep.no


Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til fellesadressen/Any answer to 

this shipment, or new inquiry, please send e-mail to postmottak@nfd.dep.no 

 

Med hilsen/Yours sincerely 

 

Nærings- og fiskeridepartementet/Ministry of Trade, Industry and Fisheries 

Postboks 8090 Dep 

N-0032 Oslo 

Telefon/Telephone +47 22 24 90 90  

E-post/E-mail: postmottak@nfd.dep.no     

Nett/Web: www.regjeringen.no/nfd 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være belagt med 

lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og ta kontakt med 

Nærings- og fiskeridepartementet. 

This e-mail is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient, please 

notify the Ministry of Trade, Industry and Fisheries Norway, immediately 
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