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Høring  -  forslag til endringer i aksjeloven og allmennaksjeloven  -  Direktiv
2007163/EF

Det vises til departementets brev om ovennevnte med svarfrist 17. juni 2008.

Norske Finansanalytikeres Forening gir sin tilslutning til forslaget til unntak av krav til
rapport  fra uavhengig ekspert i forbindelse med fusjon eller fisjon av
allemennaksjeselskap i tilfeller hvor aksjeeierne er enige om at slik rapport ikke er
nødvendig. Vi forstår det slik at den foreslåtte endringen av allmennaksjeloven følger
av Norges forpliktelser etter EØS-avtalen.

Vi støtter forslaget om at det også bør skje en tilsvarende endring av aksjeloven, selv
om en slik endring ikke nødvendigvis må skje som ledd i Norges avtalemessige
forpliktelser under EØS-avtalen. Vi vil anta at de samme hensyn som begrunner
forslaget også gjør seg gjeldende for aksjeselskaper. I tillegg vil vi, som
departementet, anta at forslaget i praksis vil ha større relevans i og med kravet om
enstemmighet blant aksjeeierne, noe som ofte lettere vil kunne innhentes i et
aksjeselskap med normalt færre aksjeeiere enn et allmennaksjeselskap.

Det fremgår ikke av høringsbrevet om det har vært  vurdert  eller om det kunne vært
anledning til å fravike enstemmighetskravet. Det kunne ha vært relevant å få belyst
om unntaket fra kravet om sakkyndigrapport  også kunne vært  tuftet på et krav om
kvalifisert flertall - samme flertallskrav som for å vedta en fusjons- eller fisjonsplan.
Med forslaget om krav til enstemmighet, vil forslaget i praksis være lite relevant for
de store selskapene i og med at det i praksis vil være umulig å innhente samtykke fra
samtlige.

Vennlig hilsen
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