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Noterte selskapers distribusjon av dokumenter til aksjeeiere

AIDIKANT
ER

K.NR.

NæringslivetsAksjemarkedsutvalg(NAU) støtter forslagetom at dokumentertil aksjeeierne skal
gjøres tilgjengelig elektronisk, i stedet for ved fysisk utsendelse.

Om NAU
NAU er opprett et av Næringslivets Hovedorganis asjon , Finansnæ ringens Hovedorganisasjon, HSH og
Norges Rederiforbund. NAU startet sin virksomhet 15. desember 1987.

NAU har til formål å virke for et sunt og vitalt aksjemarked til næringslivets og samfunnets beste, ved
å bidra til utvikling av god aksjemarkedsskikk og å overvåke utviklingen av verdipapirmarkedet.
NAU skal følge utviklingen i verdipapirmarkedet og arbeide for at dette markedet på en
tilfredsstillende og konkurransedyktig måte bidrar til å løse utstedernes og investorenes behov i
forbindelse med å skaffe egenkapital til norsk næringsliv.
Om høringen
NAU tok opp spørsmålet om elektronisk distribusjon av dokumenter til aksjeeiere i e-poster 28. april
2008 og 10. juli 2008. Vi viste der til at det er rundt 800 000 aksjeeiere som årlig må tilsendes
dokumentene, og at årsrapporter i mange tilfeller omfatter over 100 sider. Videre pekte vi på at bruk
av elektronisk kommunikasjon er blitt omfattende siden 1997-loven og på at det verken i Danmark
eller Sverige er noen ubetinget plikt til å sende de aktuelle dokumentene til aksjeeierne.

Vi støtter derfor forslaget om at generalforsamlingen skal kalles inn ved kunngjøring på Internett, og
at aksjeeierne skal varsles om generalforsamlingen ved en skriftlig henvendelse. En slik ordning vil
forenkle innkallingen for selskapene, og dessuten være billigere enn i dag. Aksjeeiernes interesser vil
ivaretas fullt ut tatt i betraktning at langt de fleste aksjeeiere har tilgang til Internett og dessuten far
muligheten til å få dokumentene tilsendt. En ordning som foreslått vil også aktualisere utsendelse av
mer målrettet informasjon til aksjeeierne i forbindelse med generalforsamlingen, for eksempel
sammendrag av regnskapet og annen informasjon som vanligvis finnes i årsrapportene.
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