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GJENNOMFØRING
AV DIREKTIV2007/36/EF OM UTØVELSEAV VISSE
AKSJERETTIGHETER
I SELSKAPERSOMER NOTERTPÅ REGULERT
MARKEDSPLASS.
FORENKLINGAV REGLENEOM UTSENDELSE
TIL
AKSJEEIERNEAV DOKUMENTERSOMSKAL BEHANDLESPÅ
GENERALFORSAMLINGEN
Det vises til mottatt høringsbrevvedrørende gjennomføring av direktiv 2007/36/EF om
utøvelse av visse aksjerettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass,
samt forenkling av reglene om utsendelseav dokumenter som skal behandlespå
generalforsamlingen til aksjeeierne. Nedenfor følger HSH's høringsuttalelse i saken.
HSHstøtter i hovedsakdepartementets forslag om gjennomføring av direktivet i
allmennaksjelovenslik endringsforslageter lagt frem i høringsnotatetspunkt 2.
Dog finner HSHikke å kunne støtte departementets forslag om å gjøre fristen på 21 dager
og offentliggjøring av innkalling med vedlegg på internett gjeldende for
allmennaksjeselskap("ASA") som ikke er notert, jf høringsnotatetspunkt 3. Omtrent
halvparten

av ASA-selskapene er unoterte,

og det forhold at de må offentliggjøre

innkallingen og saksvedleggene på internett, fremstår som svært betenkelig da dette kan
innebære uønsket offentliggjøring av sensitiv selskapsinformasjon.
Derimot foreslår HSHat det bør gjelde følgende utgangspunktfor ASAsom ikke er notert
og for ordinære aksjeselskaper; at det i selskapets vedtekter fritt kan bestemmes hvilken
ordning for innkalling og utsendelseav dokumenter som selskapetønsker. Subsidiært
mener HSHat unoterte ASA-selskaper heller bør følge departementets forslag enn å
videreføre dagensregler.
HSHvil på sterkeste anmode departementet om at det gjøres endringer ogsåi aksjelovens
bestemmelser på dette området, jf forslaget i forrige avsnitt, slik at det oppnås
forenkling i disse rutinene også for mindre virksomheter organisert som aksjeselskaper.
Det er ingen holdepunkter for at disse reglene skaper mindre arbeid og bryderi for et
aksjeselskap enn for allmennaksjeselskap, snarere tvert imot, tatt i betraktning at mange
aksjeselskap består av en eller få eiere, gjerne familiemedlemmer eller
forretningspartnere.
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Således mener HSHat departementets forslag i punkt 2.8.3 om ny § 5-8 a i
allmennaksjeloven med regler om elektronisk deltakelse på generalforsamlingen, også bør
gjøres gjeldende for aksjeselskaper.Det er ingen grunn til at det skulle være mindre
behov for mulighet til elektronisk deltakelse på generalforsamlingen i aksjeselskaper enn i
allmennaksjeselskaper. Et slikt tiltak vil være et egnet forenklingstiltak også for små
virksomheter.
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