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Midlertidig forskrift om unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av ordinær
generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper
og samvirkeforetak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19
1. Bakgrunn
Etter midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av
utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2 første ledd, kan Kongen gi midlertidige forskrifter
for å begrense negative konsekvenser for befolkningen, næringslivet, offentlig sektor eller
samfunnet for øvrig som følge av utbruddet av covid-19. Loven § 2 andre ledd fastsetter at
forskriften kan utfylle, supplere eller fravike gjeldende lovgivning.
Med hjemmel i koronaloven § 2 har Kongen i statsråd 27. mars 2020 fastsatt forskrifter om
unntak fra reglene om fysisk møte i aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova. Forskriftene
åpner blant annet for at styret i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak kan
bestemme at generalforsamling eller årsmøte skal holdes helt eller delvis uten fysisk møte,
herunder ved bruk av telefon- eller videomøte eller på annen betryggende måte.
2. Saksfremstilling
Etter aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova er den absolutte fristen for å holde ordinær
generalforsamling eller ordinært årsmøte seks måneder etter regnskapsårets slutt. For de fleste
foretak er dermed fristen 30. juni.
Mange foretak har fastsatt kortere frister i sine vedtekter for ordinær generalforsamling og
ordinært årsmøte, enn det som følger av lov. Enkelte foretak må i henhold til vedtektene holde
ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte om kort tid, typisk i april og mai.
Myndighetenes restriksjoner som følge av utbruddet av covid-19, har ført til at noen foretak ikke
klarer å avholde ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte innen de fristene som følger av
foretakets vedtekter. Når foretakene ikke får avholdt slike møter, klarer foretakene heller ikke å
avholde ekstraordinære møter for å endre vedtektsfestede frister. For å avhjelpe denne situasjonen
foreslår departementet at foretakene i 2020 kan fravike frister for avholdelse som følger av
vedtektene.
Forskriftene som åpner for å avholde generalforsamling og årsmøte uten bruk av fysisk møte,
avhjelper i noen grad dette, men mange foretak har utfordringer med å skaffe alternative
løsninger til å holde et fysisk møte. Det finnes riktignok enkelte tjenester for helelektronisk
avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte, og også tjenester for å delta og
stemme elektronisk på fysisk generalforsamling, årsmøte mv. Det kan ikke ses bort fra at mange
selskaper ikke vil være i stand til å nyttiggjøre seg disse løsningene med så kort varsel. Det er
også kostnader ved kjøp av slike tjenester som kan innebære en ytterligere byrde for selskaper i
en vanskelig økonomisk situasjon. Ved å tillate foretakene å følge de ordinære lovfastsatte
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fristene for å holde ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte, får de bedre tid og mulighet
til å finne løsninger for å kunne holde møtene.
Departementet foreslår en midlertidig forskrift om unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av
ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og
samvirkeforetak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19. Forskriften endrer ikke
eller gjør unntak fra de lovbestemte fristene i aksjeloven, allmennaksjeloven eller samvirkelova
for å avholde ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte.
Etter forskriften § 1 er formålet å legge til rette for at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og
samvirkeforetak kan følge lovbestemte frister for å avholde ordinær generalforsamling eller
ordinært årsmøte fremfor vedtektsfestede frister om dette, for å avhjelpe negative konsekvenser
av utbrudd av covid-19.
Forskriften § 2 fastsetter unntak fra vedtektsfestede frister i aksjeselskaper,
allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak. Første ledd fastsetter at styret i aksjeselskaper med
vedtektsfestet frist for å avholde ordinær generalforsamling kan bestemme at frist som nevnt i
aksjeloven § 5-5 første ledd skal gjelde for ordinær generalforsamling i 2020. Annet og tredje
ledd har tilsvarende regulering for allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak.
Forskriften § 3 angir varighet. Etter første ledd gjelder forskriften så lenge koronaloven gjelder.
Koronaloven opphører å gjelde én måned etter ikrafttredelse. Annet ledd slår fast at ordinær
generalforsamling eller ordinært årsmøte som det er innkalt til i løpet av gyldighetsperioden til
forskriften, kan avholdes i henhold til bestemmelsene i forskriften.
Etter § 4 trer forskriften i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om
forskriften.
3. Økonomiske og administrative konsekvenser
Forskriften medfører i seg selv ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. I medhold
av forskriften vil foretakene kunne iverksettes tiltak som kan medføre økte, men potensielt sett
også reduserte, kostnader for foretakene.
Forskriften vil ikke ha økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige.
4. Vurdering
Tiltak etter koronaloven må være forsvarlige, effektive og forholdsmessige, og avhjelpe negative
konsekvenser. Dersom foretak ikke kan avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte
på grunn av for korte vedtektsfestede frister, vil ikke disse foretakene ha mulighet til å ferdigstille
årsregnskapet og årsberetningen tidsnok.
Etter departementets vurdering vil unntak fra vedtektsbestemte frister for å avholde ordinær
generalforsamling eller ordinært årsmøte, være et effektivt tiltak som kan hjelpe til å begrense
negative konsekvenser for næringslivet. Samtidig ivaretas blant annet aksjeeiernes muligheter til
å ivareta sine rettigheter. Unntakene innebærer at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og
samvirkeforetak kan følge de lovbestemte fristene for å avholde ordinær generalforsamling og
ordinært årsmøte. Det tilsier etter departementets vurdering at tiltaket er forsvarlig.
Departementets vurdering er at forskriften er forsvarlig, effektiv og oppfyller koronalovens
formål.
Det er viktig at unntak fra vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling og
ordinært årsmøte kommer på plass så raskt som mulig. En ordinær behandling i Stortinget ville ha
medført at tiltakene kommer for sent til å avhjelpe de negative konsekvensene for næringslivet.
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På grunn av tidsaspektet har det ikke vært praktisk mulig å gjennomføre alminnelig høring.
Høring er derfor unnlatt, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav a og utredningsinstruksen
§ 3-3. Forskriften gir foretak med vedtektsfestet frist mulighet, men ingen plikt, til å følge de
lovbestemte fristreglene.
Forskriften fremmes med samtykke fra Justis- og beredskapsdepartementet.
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Nærings- og fiskeridepartementet
t i l r å r:
Midlertidig forskrift om unntak fra frister i vedtekter om avholdelse av ordinær generalforsamling
og ordinært årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak for å avhjelpe
konsekvenser av utbrudd av covid-19 fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.
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Midlertidig forskrift om unntak fra frister i vedtekter om
avholdelse av ordinær generalforsamling og ordinært
årsmøte for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og
samvirkeforetak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av
covid-19
Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 8. april 2020 med hjemmel i midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om
forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) § 2. Fremmet av Næringsog fiskeridepartementet.

§ 1. Formål og virkeområde
Formålet med forskriften er å legge til rette for at aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper
og samvirkeforetak kan følge lovbestemte frister for å avholde ordinær generalforsamling
eller ordinært årsmøte fremfor vedtektsfestede frister om dette, for å avhjelpe negative
konsekvenser av utbrudd av covid-19.
§ 2. Unntak fra vedtektsfestede frister for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært
årsmøte
(1) Styret i aksjeselskaper med vedtektsfestet frist for å avholde ordinær
generalforsamling kan bestemme at frist som nevnt i aksjeloven § 5-5 første ledd skal gjelde
for ordinær generalforsamling i 2020.
(2) Styret i allmennaksjeselskaper med vedtektsfestet frist for å avholde ordinær
generalforsamling kan bestemme at frist som nevnt i allmennaksjeloven § 5-6 første ledd skal
gjelde for ordinær generalforsamling i 2020.
(3) Styret i samvirkeforetak med vedtektsfestet frist for å avholde ordinært årsmøte kan
bestemme at frist som nevnt i samvirkelova § 41 første ledd skal gjelde for ordinært årsmøte i
2020.
§ 3. Forskriftens varighet
(1) Forskriften gjelder så lenge midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om
forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven)
gjelder.
(2) Ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte som det er innkalt til i løpet av
gyldighetsperioden til denne forskriften, jf. første ledd, kan avholdes i henhold til
bestemmelsene i denne forskriften.
§ 4. Forskriftens ikrafttredelse
Forskriften trer i kraft én dag etter at Stortinget har fått skriftlig meddelelse om
forskriften, med mindre Stortinget innen den tid har meddelt at forskriften skal oppheves.
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