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Høring:  Unntak fra krav om fusjons- og fisjonsredegjørelse

Vi viser til Brønnøysundregistrenes høringsuttalelse 16. juni 2008.

Etter vår vurdering bør det ikke kreves noen særskilt erklæring fra styret om at redegjørelse
ikke er utarbeidet.

Vi viser her for det ene til vår egen høringsuttalelse om tidspunktet for når samtykker fra
aksjeeierne senest må foreligge. Det er da ikke gitt at alle samtykkene vil foreligge på det
tidspunkt dokumentene sendes aksjeeierne etter asal./asl. §  13-12. Og  hvis samtykkene
foreligger ved utsendelsen, vil jo aksjeeierne allerede ha avgitt samtykkene, og da er det
ingen grunn til å pålegge styret plikt til å informere aksjeeierne om dette forhold.

Et krav om en separat erklæring fra styret vil innebære innføring av et nytt informasjonskrav
i lovverket, j f  høringsuttalelsen fra Nærings- og handelsdepartementet 16. juni 2008. Selv
om plikten ikke er omfattende, er det ikke sjelden at det er praktisk vanskelig å skaffe alle
styremedlemmenes underskrifter, typisk når styremedlemmer bor i utlandet.

Når det ikke er krav til at hele styret skal undertegne meldingen om ikrafttredelse, kan det
ikke være nødvendig å pålegge hele styret å avgi en slik erklæring som
Brønnøysundregistrene anbefaler.

Vi mener det eventuelt må være nok at den meldingen som sendes i forbindelse med
ikrafttredelsen av fusjonen/fisjonen, inneholder opplysning om at aksjeeierne har gitt de
nødvendige samtykkene. Dette bør være tilstrekkelig for Foretaksregisteret kontroll.
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