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Gjennomføring av direktiv 2007 /36/EF om utøvelse av visse
aksjonærrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass
Forenkling av reglene om utsendelse til aksjeeierne av dokumenter som
skal behandles på generalforsamlingen - Høring

Vi viser til brev av 4. juli 2008 fra Justisdepartementet vedrørende ovennevnte.

Det mottatte høringsnotatet inneholder en rekke forslag til endringer av forhold knyttet til
utøvelse av aksjonærrettigheter og generalforsamling. Folketrygdfondet vil i det følgende
kommentere enkelte av disse forslagene.
Det foreslås å endre fristen for innkalling til generalforsamling fra 2 uker til 21 dager.
Folketrygdfondet støtter dette forslaget, da lengre frist vil kunne bidra til en bedre og
grundigere saksbehandling fra aksjonærenes side.
Departementet foreslår at informasjon om generalforsamlingen samt alle dokumenter som
skal behandles der, gjøres tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettside.
Folketrygdfondet støtter dette forslaget. I tillegg foreslås det at aksjeeierne skal få et skriftlig
varsel senest to uker før generalforsamlingen skal avholdes. Folketrygdfondet mener det er
hensiktsmessig at den skriftlige innkallingen har samme tidsfrist som innkallingen til
generalforsamling, hvilket vil tilsi 21 dager i henhold til forslag om endret innkallingsfrist.
I høringsnotatet reises det spørsmål om det bør innføres et skriftlighetskrav også når
aksjeeierne, i tilknytning til saker på dagsorden, vil fremme andre forslag til vedtak enn det
som er fremlagt. Folketrygdfondet anser et slikt krav for lite hensiktsmessig, og støtter derfor
departementets forslag om at det ikke innføres et slikt skriftlighetskrav.
Det foreslås videre i høringsnotatet at fristen for retten til å sette nye saker på dagsorden settes
til 7 dager før innkallingsfristen på 21 dager. En slik ordning gir styret mulighet til å behandle
nye saker før innkallingen sendes aksjeeierne. Folketrygdfondet støtter dette forslaget.
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Departementet foreslår at det ikke innføres en registreringsdato for møterett mv. på

generalforsamlingen. Det er Folketrygdfondets syn at nåværende praksis fungerer
tilfredsstillende, og støtter derfor forslaget om ikke å endre denne praksisen.
Justisdepartementet foreslår nye regler om elektronisk deltakelse på generalforsamlingen.
Forslaget innebærer at styret kan beslutte at aksjeeierne skal kunne delta elektronisk på
generalforsamlingen. Forslaget innebærer også at man i vedtektene kan fastsette at det ikke
skal være en slik adgang. Folketrygdfondet er positiv til forslaget om muligheter for
elektronisk deltakelse i generalforsamlinger. Vi er også enige i at det ikke bør åpnes for å
kunne avholde generalforsamling fullt ut elektronisk. Vi vil imidlertid presisere at det må
stilles betryggende krav til pålitelighet og sikkerhet knyttet til den tekniske gjennomføringen.
Departementet foreslår at resultatet av stemmegivningen for de enkelte saker skal publiseres
på selskapets hjemmeside på internett. Det bør i denne sammenhengen presiseres at hele
protokollen fra generalforsamlingen skal publiseres på selskapets hjemmeside i tillegg til
detaljert oversikt over stemmegivningen i den enkelte sak.

Det er Folketrygdfondets erfaring at det i varierende grad gis tilstrekkelig informasjon i
innkallingen til generalforsamling og at saker behandles ulikt i møtene. I forbindelse med
gjennomgangen av regelverket knyttet til generalforsamling ønsker Folketrygdfondet derfor å
presisere viktigheten av at generalforsamlingen får tilstrekkelig informasjon om de sakene
som er til behandling. Etter Folketrygdfondets oppfatning er følgende punkter sentrale for å
sikre en forsvarlig og god behandling av saker i generalforsamlingene:
•
•
•
•

Det må være tydelige redegjort for saken i innkallingen.
Det bør av vedtaket tydelig fremgå hvilke kriterier og betingelser som inngår i saken.
Det bør fremgå av innkallingen hvilke vedtak som skal fattes, og hvilke fullmakter
styret ber generalforsamlingen om å få.
I saker hvor styret ber om flere fullmakter, bør hver enkelt fullmaktssak behandles
særskilt. For eksempel bør fullmakt knyttet til emisjoner og fullmakt om tilbakekjøp
av egne aksjer behandles separat.
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