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Protokoll 10/94

Møte i Bedriftsdemokratinemnda 22. desember 1994.

Til stede: Gudmund Knudsen
Sveinung Koslung
Karin M. Bruzelius
Ragnhild M. Hagen
Ivar A. Myhrvold

Varamedlem: Vidar Lindefield

Forfall: Arnhild D. Gjønnes og Ingunn Olsen. Olsens varamedlem Antony
Kallevig var også forhindret.

Fra sekretariatet: Gro Granden

Møtet varte fra klokka 8 15 til 9 15.

Det ble fattet vedtak i sak 4/89 Fundia Norsk Jernverk AS

1. Sak 4 89 Fundia Norsk Jemverk AS Fundia B AS

Bedriftsdemokratinemnda viste til sitt eget vedtak av 25. februar 1994 om
styrerepresentasjon i Norsk Jern Holding AS, som er det norske eierselskapet for
50 % av aksjene i det svenske selskapet Fundia AB. De øvrige aksjene eies av det
finske selskapet Rautaruuki OY. Fundiakonsernet driver virksomhet i Norge,
Sverige og Finland. Fundia Norsk Jernverk AS er et norsk datterselskap av Fundia
AB, og er morselskap for et underkonsem innen Fundia—konsernet. Det er i dag
ikke etablert konsernrepresentasjon for de ansatte innen Fundia Norsk Jemverk
AS—konsernet.

I felles brev av 24. november 1994 fra Fundia Norsk Jemverk AS og
konsernutvalget på vegne av LO—organisasjonene i Fundia Norsk Jernverk er det
søkt om at de ansatte i Fundia Norsk Jernverk AS, Fundia Bygg AS, Fundia Bygg
AB og Fundia Betoniterakset OY skal ha stemmerett og være valgbare ved valg
av medlemmer til styret i Fundia Norsk Jernverk AS. Søknaden har bakgrunn i
omorganisering innen Fundia—konsernet, hvor bl.a. Fundia—konsernets virksomhet
innen byggsektoren samles i et særskilt underkonsern med Fundia Norsk Jemverk
AS som morselskap og med datterselskaper i Sverige (Fundia Bygg AB) og
Finland (Fundia Betoniterakset OY). I en overgangsperiode vil Fundia Norsk
Jernverk AS også ha et norsk datterselskap, Fundia Bygg AS, men det tas sikte på
å fusjonere dette selskapet inn i Fundia Norsk Jernverk AS som deretter vil endre
navn til Fundia Bygg AS. Det fremtidige underkonsemet vil dermed bestå av
Fundia Bygg AS som morselskap og Fundia Bygg AB og Fundia Betoniterakset
OY som datterselskaper. Alle selskapene vil være operative selskaper.
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Det fremgår av nemndas vedtak av 30. august 1993 at det er etablert nordisk
ansattrepresentasjon i styret for Fundia AB. Norsk Jern Holding AS'
administrerende direktør har i forbindelse med behandlingen av saken her opplyst
at byggdivisjonens ansatte i Norge, Sverige og Finland i dag er representert i
konsernets internstyre for byggdivisjonen, og at ordningen det nå søkes om
betraktes som en videreføring av denne ordningen under den nye
organisasjonsstrukturen.

Nemnda antok at aksjeloven § 8-17 fierde ledd og § 8-18 femte ledd, jf. § 1-2
første ledd gir nemnda hjemmel til å etablere konsernordning i et norsk morselskap
som også omfatter ansatte i det norske morselskapets utenlandske datterselskaper.

Spørsmålet for nemnda blir etter dette om det bør etableres konsernrepresentasjon i
styret for Fundia Norsk Jernverk AS hvor også ansatte i det svenske og finske
datterselskapet skal ha stemmerett og være valgbare.

Nemnda la vekt på at partene er enige om å etablere en felles
representasjonsordning for den del av Fundia—konsernet hvor Fundia Norsk
Jemverk AS er morselskap og Fundia Bygg AB og Fundia Betoniterakset OY er
heleide datterselskaper. Styret i Fundia Norsk Jernverk AS vil, slik nemnda har
forstått det, ha den strategiske styringen for Fundia—konsernets byggvirksomhet
som under den nye organisasjonsformen ville være samlet i det konsernet hvor
Fundia Norske Jernverk AS er konsernspiss. Den representasjonsordning det er
søkt om er en videreføring av en representasjonsordning som allerede er etablert,
likevel slik at den er tilpasset den nye organisasjonsstrukturen. Nemnda viste også
til at delkonsernet Fundia Norsk Jernverk AS, som nevnt over, inngår i et integrert
norsk—svensk—finsk industrikonsern med norske og finske eiere av det
svenskregistrerte selskapet Fundia AB med datterselskaper, virksomhet og ansatte i
samtlige tre land.

Nemnda har forstått det slik at valget av de svenske og finske styremedlemmene
vil skje etter henholdsvis svenske og finske regler. Nemnda forutsetter at det
opprettes et valgstyre i samsvar med de norske forskriftene § 12, og at valgstyret
tilrettelegger for gjennomføring av valg i Sverige og Finland i samsvar med
bedriftsdemokratiske tradisjoner.

Nemnda bemerket at de ansattes styrerepresentanter fra Sverige og Finland vil
være underlagt de vanlige norske reglene som gjelder for styremedlemmer i norske
aksjeselskaper, herunder aksjelovens regler om styremedlemmenes plikter og
ansvar.

Nemnda viste til at partene i Fundia Norsk Jernverk AS har inngått avtale om ikke
å ha bedriftsforsamling og istedet utvide de ansattes styrerepresentasjon. Nemnda
bemerket at partene ikke kan endre denne avtalen så lenge nemndas vedtak om
konsernordning gjelder.

Nemnda legger til grunn at ordningen som her etableres, fortsetter etter at Fundia
Norsk Jemverk AS har innfusjonert Fundia Bygg AS i seg, og Fundia Norsk
Jernverk AS har skiftet navn til Fundia Bygg AS.
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Nemndas vedtak av 25. februar 1994 berøres ikke av vedtaket her.

Nemnda fatter slikt vedtak:

"I medhold av aksjeloven §§ 8-17 og 8-18 jf § 1-2 først ledd, jf forskrifter gitt
ved kongelig resolusjon av 10. desember 1976 godkjenner nemnda følgende
konsemordning for Fundia Norsk Jernverk AS:

De ansatte i Fundia Norsk Jemverk AS, Fundia Bygg AS, Fundia Bygg AB og
Fundia Betoniterakset OY skal ha stemmerett og være valgbare ved valg av
medlemmer til styret i Fundia Norsk Jemverk AS (senere Fundia Bygg AS).

II
De ansatte skal velge tre av styrets medlemmer.

III
Dersom selskapet etablerer eller overtar nye bedrifter forutsettes disse å bli
innlemmet i den etablerte ordning. Ved vesentlige endringer forutsettes det sendt
ny søknad til nemnda.

IV
Godkjennelsen gjelder inntil videre, jf forskriftens § 6."


