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HØRING - NOU 2005:17 OM -OVERTAKELSESTILBUD (TILBUDSPLIKT OG
FRIVILLIGE TILBUD VED OPPKJØP AV SELSKAPER)

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til mo tt atte hø ring av 2. september d.å.

LO støtter utvalgets forslag om å senke terskelen for tilbudsplikt til 33,3 % av
stemmene i selskapet, og innføre gjentatt tilbudsplikt ved passering av 50 % av
stemmene.
Utvalget foreslår å underlegge frivillige tilbud en noe mer omfattende
regulering enn etter gjeldende rett. Det inkluderer en bestemmelse om at den
som har fattet en beslutning om å fremme et frivillig tilbud, straks skal gi
melding om dette til tilbudsmyndigheten og selskapet. I tillegg skal

tilbudsmyndigheten offentliggjøre meldingen og tilbyder og målselskapet skal
umiddelbart informere sine ansatte. Plikten til å informere de ansatte foreslås
også gjelde i forhold til pliktige tilbud. Det er avgjørende at de ansatte får
informasjon om forhold som påvirker dem på et så tidlig tidspunkt som mulig.
LO støtter derfor disse forslagene.
LO er også glad for forslagene om å stille som krav at styrets uttalelse skal
inneholde en begrunnet vurdering av tilbudets konsekvenser i forhold til
selskapets interesser, og at det presiseres at dette skal inkludere hvilken effekt

tilbudsgivers strategiske planer vil kunne få for de ansatte og for lokalisering av
selskapets virksomhet. Utvalget gir gjennom sitt forslag de ansatte mulighet til
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"innen rimelig tid" å uttale seg om tilbudets virkning på sysselsettingen. Det er
også positivt. LO forutsetter da at den tiden de ansatte får til disposisjon for å
uttale seg, står i forhold til den enkelte saks kompleksitet.
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