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Høringsuttalelse - forslag til endringer i lov om Enhetsregisteret om 

tingsrettslige sameier mv.       

 

Vi viser til brev 20. november 2014, der forslag til endringer i lov 3. juni 1994 nr. 15 om 

Enhetsregisteret vedrørende tingsrettslige sameier mv. ble sendt på høring.  

 

I høringsnotatet som var vedlagt brevet har Nærings- og fiskeridepartementet blant 

annet foreslått endringer i lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak 

(foretaksregisterloven) § 4-4 bokstav g, jf. høringsnotatet side 9 og 12. Noen av 

henvisningene til verdipapirhandelloven mv. i høringsforslaget ser ut til å være uriktige.  

 

Prospektplikten følger av verdipapirhandelloven § 7-2, og ikke § 7-4. Henvisningen i 

foretaksregisterloven § 4-4 bokstav g første punktum bør derfor endres i tråd med 

dette. 

 

Videre er det Finanstilsynet som nå er prospektmyndighet etter verdipapirhandelloven 

§ 7-7, og ikke lenger børsen, jf. verdipapirhandelloven § 7-8 sjette ledd. 

Foretaksregisterloven § 4-4 bokstav g tredje punktum bør derfor endres, slik at 

«børsen» byttes ut med «Finanstilsynet». Dessuten bør «og» endres til «eller» i 

foretaksregisterloven § 4-4 bokstav g tredje punktum, fordi prospekt per i dag kun 

sendes til Foretaksregisteret etter verdipapirhandelloven § 7-10 dersom det ikke skal 

godkjennes av Finanstilsynet etter verdipapirhandelloven § 7-7.   

 

Videre bør «andel i kommandittselskap» strykes i foretaksregisterloven § 4-4 bokstav g 

siste punktum, da slike andeler ikke anses som «omsettelige verdipapirer» og derfor ikke 

er underlagt prospektplikt etter verdipapirhandelloven kapittel 7.  



 

Side 2 

 

Finansdepartementet foreslår på denne bakgrunn følgende endringer i  

foretaksregisterloven § 4-4 bokstav g sammenlignet med høringsforslaget 

(Finansdepartementets endringsforslag er merket med «spor endringer»): 

 

«I aksjeselskap og allmennaksjeselskap skal de meldepliktige opplyse om 

aksjetegning er skjedd uten prospekt som nevnt i verdipapirhandelloven § 7-2. De 

meldepliktige skal i tilfelle vedlegge en underskrevet erklæring om hvorfor prospekt 

ikke var nødvendig. Er prospekt nødvendig, skal prospektet og alt annet 

tegningsmateriale vedlegges, og de meldepliktige skal bekrefte at alt 

tegningsmaterialet er innsendt til Finanstilsynet i samsvar med verdipapirhandelloven 

§ 7-7 eller til Foretaksregisteret i samsvar med verdipapirhandelloven § 7-10. Plikten 

etter første punktum til å vedlegge prospekt gjelder ikke dersom prospektet allerede 

er innsendt til Foretaksregisteret i samsvar med verdipapirhandelloven § 7-10. Disse 

reglene kommer tilsvarende til anvendelse på grunnfondsbevis.» 

 

 

Med hilsen 

 

 

Alexander Behringer e.f. 

avdelingsdirektør 

 

Inger Granli 

fagdirektør 
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