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HØRING - GJENNOMFØRING
AV DIREKTIV 2007/36/EF OM UTVIDELSE
VISSE AKSJEEIERRETTIGHETER
I SELSKAPER SOM ER NOTERT PÅ
REGULERT MARKEDSPLASS M.V

AV

Kredittilsynet viser til brev datert 04.07.08 om gjennomføring av direktiv 2007/36/EF om
utøvelse av visse aksjeeierrettigheter i selskaper som er notert på regulert markedsplass og
forenkling av reglene om utsendelse til aksjeeierne av dokumenter som skal behandles på
generalforsamlingen.
På noen områder inviterer Justisdepartementet høringsinstansene spesielt til å uttale seg. Dette
gjelder blant annet om hvorvidt aksjonærene skriftlig må fremsette forslag til vedtak i saker som
er satt opp på dagsorden. Etter Kredittilsynets vurdering vil det, i likhet med hva som gjelder for
å fa satt opp saker på dagsorden, være en fordel om det stilles krav til skriftlighet for forslag til
vedtak. En vil da kunne sikre at forslaget blir riktig gjengitt, og dermed redusere risiko for feil.
Ved krav om skriftlige forslag til vedtak må det antas at forslagene vil være bedre
gjennomarbeidet. Krav til skriftlighet vil således også kunne være til aksjonærens fordel, og vil
etter Kredittilsynets vurdering redusere arbeidet knyttet til slike forslag for selskapet.

Etter Kredittilsynets vurdering bør det fastsettes en frist for å fremsette forslag til vedtak i saker
som allerede er på dagsorden, dog slik at denne ikke trenger å være på særlig mange dager. Ved
å sette en frist gis selskapet en bedre mulighet til å kvalitetssikre de forslag som aksjonærene
inviteres til å ta stilling til. Ettersom allmennaksjeloven for enkelte typer saker stiller detaljerte

krav til vedtakenes innhold anses det å være behov for en slik kvalitetssikring både av hensyn til
selskapet og til aksjonærfellesskapet.
Kredittilsynet er enig i Justisdepartementets uttalelser vedrørende art 13 i direktivet, og som
gjelder forvaltersituasjonen. Kredittilsynet har for øvrig ingen kommentarer til forslaget.
For Kredittilsynet

Lisbeth Økland
spesialrådgiver

Britt Hj llegjrde
seniorrådgiver
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