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Høring -DIOU 2005:13 Om forvalterregistrering av aksjer i. norske selskaper

Vi viser til høringsbrev av 19. august 2005,•.og vil i denne forbindelse gi uttrykk for følgende syn:

Orkla støttet Forvalterregistreringsutvalgets forslag om å videreføre utlendingers  adgang til
forvalterregistrering. Vi. oppfatter utvalget slik at dette er i tråd med praksis i andre sammenlignbare
land og at  ordningen for øvrig. kan begrunnes i særlige behov enkelte investorer måtte ha. Det er viktig
at vi i Norge ikke går inn for løsninger som kan bidra til å begrense tilgangen  av utenlandsk
risikokapital til Oslo Børs

Når det  gjelder.spøksmålet om det også skal åpnes for adgang til  forvalterregistrering av innlendingar
fremstår utfallet  av vurderingen som=mer åpen. Vi mener imidlertid  at hensynet til  likebehandling av
aksjons rerbør veie tyngst i avveiningen.  Forutsatt at ordningen med forvalterregistrering for
utlendinger skal videreføres,  er vi således av den oppfatning at adgangen til forvalterregistrering
generelt bør utvides, til også å gjeldefor innlendinger.

I forlengelsen av g ove nevntemå selskapets,  allmennhetens og det offentliges behov og ønske om
innsyn i  ioppdatering av aksjonærregisteret vurderes.  Vi minner her om at alle aksjonærer må
registrere seg på  navn for  å utøve aksjonærrettigheter på generalforsamlingen . Videre  vil reglene om
verdipapirlovgivningens regler omflagging, mv fange opp konsentrasjoner på, aksjonærsiden. I
forlengelsen av dette stiller vi oss og åpne for en løsning hvor forvalterforetakene regelmessig må
levere oppdaterte  opplysninger til selskapet om.hvem som eier de aksjeposter som forvaltes. Også
andre løsninger kan her tenkes.  Poenget vårt er at  de løsninger som velges må innebære en
likebehandling av inn-  og tutlandske.aksj:onærer.

Orkla er berørt av  problemstillingen både som utsteder og investor.  Pr. i dag er 45,6% av
aksjekapitalen i Orkla  ASA eiet av utlandske aksjonærer ,  og av denne andelen er igjen ca 57%
forvalterregistrert.  At utlendinger kan forvalterregistrere  i Orkla ASA  seg medfører  normalt ingen
problemer for oss.  Videre har Orkla ASA finansinvesteringer på drøye 15 mrd. Ved utløpet av siste
kvartal var SI %  av porteføljen  investert i Norge og av disse var ca 90%  investert i børsnoterte
selskaper.  En regel som innebærer at kun noen aksjonærer (utlendinger)  kan forvalterregistrere seg i
disse selskapene ,  synes vi ikke er hensiktsmessig.
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