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Høring:  Unntak fra krav om fusjons-  og fisjonsredegjØrelse

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) støtter forslaget til endringer i aksjeloven og
allmennaksjeloven om unntak fra krav om fusjons- og fisjonsredegjørelse. Gjennomføring av
forslaget vil i mange tilfeller gjøre det både enklere og billigere å gjennomføre slike
transaksjoner.

Fusjons- og  fisjonsredegjørelse i de norske  aksjelovene  er foranlediget av EU-direktivene, og
det er derfor naturlig og fornuftig at de revurderes når EU-direktivene  endres. Likedan er det
naturlig og  fornuftig å revurdere  reglene også i aksjeloven  når man revurderer  reglene i
allmennaksjeloven.

Det er fornuftig at man ved tilpasning til endringsdirektivet velger samme løsning som for
grensekryssende fusjoner/fisjoner.

Vi ber om at  man omtaler  to forhold  nærmere i odelstingsproposisjonen:

Det ene forholdet gjelder formen for samtykke til at redegjørelse ikke utarbeides. Etter vår
vurdering bør aksjeeiere kunne gi samtykke forn-døst; skriftlig, muntlig eller på annen måte.
Ordlyden i endringsdirektivet  - "enige"/"agr-eed" -  tilsier dette, og for øvrig at "tilslutning"
antagelig er en mer presis oversettelse enn "samtykke". Det bør ikke være noen
tidsbegrensning for når samtykke kan gis. Manglende samtykke vil kanskje kunne være en
slik mangel som er nevnt  i asal. § 13-21/§ 14-10 og asl. § 13-20/§ 14-10, og samtykke bør
derfor kunne gis også etter at generalforsamlingen har vedtatt fusjonen/fisjonen. For øvrig
får det være opp til selskapet/styret å sikre at man har den tilslutning som er nødvendig for å
unnlate å utarbeide  redegjørelse,  og at man  kan dokumentere dette tilstrekkelig. I de danske
lovforarbeidene heter det til  sammenligning at "Beslutning  om, hvordan samtykket skal
gives, overlades således til den konkrete bestyrelses vurdering og ansvar."

Tilsvarende spørsmål tok vi opp i forbindelse med reglene om fusjon og fisjon over
landegrensene. l Ot. prp. nr. 78 (2006-2007) kapittel 13 skriver departementet at "det er
naturlig å forstå [direktivet] slik at samtykket må være gitt senest en måned før
generalforsamlingen skal behandle planen." Etter vår vurdering er dette ikke noen "naturlig"
forståelse; om selskapet for eksempel ved en inkurie har unnlatt å innhente samtykke fra en
aksjeeier, vil det - i alle fall avtalerettslig - ikke være noe i veien for at vedkommende
senere aksepterer at redegjørelse ikke er utarbeidet. Og om aksjeeiere stemmer for
fusjonen/fisjonen uten å ha krevet redegjørelse, må de anses for å ha gitt samtykke.
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At selskapet løper en  risiko om man ikke har innhentet samtykke  fra alle aksjeeierne, er en
annen sak,  som styret selv må vurdere.

Et annet forhold gjelder hvilke aksjeeiere som skal gi samtykke.  Asal./asl .  kapittel 13 og 14
gjelder de dokumenter selskapet skal utarbeide i forbindelse med fusjonen/fisjonen, og som
skal sendes aksjeeierne.  Siden redegjørelsen er en del av saksdokumentene til aksjeeierne, er
det naturlig at det er de som eier aksjer ved utsendelsen av saksdokumentene som kan gi
samtykke.  En som erverver aksjer etter dette tidspunktet,  herunder innen
generalforsamlingen holdes, kan  ikke  ha rett til å kreve at redegjørelse skal utarbeides eller
skulle vært utarbeidet.

For øvrig bør loven tre i kraft så snart  den er sanksjonert.  Hvis tidspunktet for ikrafttreden
settes til gjennomføringsfristen  -  31. desember 2008  -  bør man ta med en overgangsregel:
For fusjoner/fisjoner som godkjennes av generalforsamlingen etter at loven er vedtatt
(alternativt sanksjonert), og som skal tre i kraft etter ikrafttredelsen av loven, bør det ikke
være krav om redegjørelse.  På denne måten slipper selskapene som fusjonerer/fisjonerer mot
slutten av året å utarbeide redegjørelse som lovgiver allerede har bestemt at er  overflødige.

Vi gjør oppmerksom på at separate  høringsuttalelser kan komme fra våre 22 landsforeninger.
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