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Oslo byfogdembete støtter forslaget om endring av reglene i aksjeloven §§ 16-16 og 16-17
m.v. om plikt til å varsle selskapet i forbindelse med tvangsoppløsning av selskapet m.v.
Oslo byfogdembete vil peke på at det etter kjennelsen av 30. mars 2009 i Høyesteretts
ankeutvalg (Rt. 2009 side 414) er stor usikkerhet om hvordan man på en tilfredsstillende måte
skal sørge for at varsel er kommet frem til selskapet. Alternativet med omlegging av rutinene
slik at Brønnøysundregistrene må sende rekommandert brev til selskapet, synes tungvindt og
kostbart. I tillegg vil det være problemer med å nå de selskaper bl.a. når selskapet ikke har
sørget for å ha registrert korrekt adresse i Foretaksregisteret. Oslo byfogdembete slutter seg
til de vurderinger er gjort i høringsnotatet.

I siste avsnitt i høringsnotatets pkt. 3 ber departementet om høringsinstansenes syn på
spørsmålet om det skal sendes mer enn ett varsel til selskapet før kunngjøring finner sted.
Oslo byfogdembete er av den oppfatning at det ha liten hensikt å sende mer enn ett skriftlig
varsel til selskapet på selskapets adresse. Derimot vil det kunne være grunn til å sende kopi
av varselet til styreleder eller annen representant for selskapet (typisk hvis selskapet ikke har
registrert styreleder). Det vil være grunn til å sende slik kopi til styreleder m.v. særlig i de
tilfeller hvor selskapets registrerte adresse viser seg å være feil, eventuelt at selskapet mangler
postkasse m.v. på adressen. Det kan også være nyttig at styreleder m.v. på sin privatadresse
mottar påminnelse i form av et eget varsel.
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For øvrig har ikke Oslo byfogdembete bemerkninger til de fremsatte forslag om endring av
reglene i aksjeloven m.v.
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