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Høyring  -  forslag til endringar i aksjelova og allmennaksjelova som følgje av
europaparlamentets -  og rådsdirektiv 2007/63 ef om endring av rådets direktiv
78/855 /EØF og 87/891 /EØF når det gjeld kravet til ein rapport fra ein uavhengig
ekspert i samband med fusjon eller fisjon av allmenne selskap med avgrensa ansvar

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte høring med forslag om endringer i
aksjeloven og allmennaksjeloven.

LO mener at direktivets formål om å forenkle de administrative byrdene ved fusjon og fisjon
må ses i forhold til nytten av en slik rapport  som det her er snakk om .  LO mener det er en god
ordning at uavhengige ,  sakkyndige skal utarbeide en rapport  om fusjons eller fisjonspl anen.
For fagbevegelsen er det en klar fordel at eksterne sakkyndige lager rapporter for å belyse
konsekvenser av fusjoner og fisjoner .  Det bidrar til mer innsyn, mer åpenhet og dermed
bedret medbestemmelsesmulighet for  ansattes representanter i styrene.  En slik rapport  er
dessuten en god kvalitetssikring blant annet fordi de uavhengige ,  sakkyndige har
erstatningsansvar knyttet til arbeidet som utføres . LO frykter  at å fjerne kravet til en slik
rapport  vil svekke styrets kompetanse og avskjære dets mulighet til å vurdere konsekvensene
av en fusjon eller fisjon.

Ikke minst vil nytten av en utredning som det her er snakk om, være viktig når det gjelder
statlige og kommunale aksjeselskaper som også vil omfattes av forslaget. Her vil en ekstern,
sakkyndig rapport være sentral som kvalitetssikring av planer som styret har utarbeidet.

På denne bakgrunn kan ikke LO støtte forslaget til endring i aksjelov og allmennaksjelov om
at eierne kan bli enige om at det ikke skal utarbeides en uavhengig, sakkyndig rapport i
forbindelse med fusjoner og fisjoner.
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