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Høring - NOU 2005 : 17 Om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og

frivillige tilbud ved oppkjøp av selskaper)
Konkurransetilsynet viser til Finansdepartementets brev datert 1. september 2005, der tilsynet bes
om en uttalelse til forslag om overtakelsestilbud (tilbudsplikt og frivillige tilbud ved oppkjøp av
selskaper).
Verdipapirmarkedsutvalget fremlegger i NOU 2005:17 forslaget til endringer som i hovedsak
berører reglene i verdipapirhandelloven, men forslaget berører også andre regelsett, herunder
selskapslovlovgivningen.
Konkurransetilsynet

har følgende merknader:

Til endringene i verdipapirhandelloven § 4-10 tredje ledd
Utvalget foreslår å lovfeste en adgang til å stille som betingelse at nødvendig
myndighetsgodkjennelse foreligger eller at myndighetene ikke griper inn og forbyr
gjennomføringen av ervervet forutsatt at dette gjøres innen en fastsatt frist. Av forslagets annet
punktum fremgår det at dersom vedkommende lov ikke oppstiller frist for når vedtaket om
myndighetsgodkjennelse eller inngrep må foreligge, kan aksjeeiere som har akseptert tilbudet
trekke aksepten når det har gått mer enn 6 måneder siden tilbudet ble fremsatt.
Konkurranseloven oppstiller frister for å treffe vedtak om inngrep mot foretakssammenslutninger
i bl.a. konkurranseloven §§ 18 og 20, samt i forskrift om melding av foretakssammenslutninger
m.v. av 28.04.2004 nr. 673, og etter forslaget vil fristene i konkurranseloven med forskrifter være
avgjørende for når aksjeeiere som har akseptert tilbudet kan trekke aksepten. Det fremgår av
NOU 2005: 17 side 36 annen spalte at
"Konkurransetilsynet skal fatte vedtak om inngripen innen lovbestemte frister. I saker om
erverv av kontroll skal endelig vedtakfra Konkurransetilsynet foreligge innen maksimalt 140
virkedager (tilsvarende normalt 28 uker eller 6'/a mnd) etter at melding om ervervet er sendt.
Ved klage over vedtaket skal departementets vedtak foreligge innen maksimalt ytterligere 60
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virkedager (tilsvarende normalt 18 uker eller 4 %2mnd). En tilbyder kan gjennom frivillig
melding (fullstendig melding) avklare om det er aktuelt med inngrep etter § 16. Vedtak må da
foreligge

innen 125 virkedager

(tilsvarende

normalt

25 uker eller i underkant

av 6 mnd. "

For ordens skyld påpeker Konkurransetilsynet at denne redegjørelsen i forslaget ikke fullt ut er
dekkende for fristene for behandling ved foretakssammenslutninger slik de fremgår av
konkurranseloven med forskrifter. Konkurransetilsynet finner derfor grunn til kort å redegjøre for
disse fristreglene.
Dersom partene informerer Konkurransetilsynet ved alminnelig melding, kan
Konkurransetilsynet i medhold av konkurranseloven § 18 tredje ledd pålegge partene å inngi
fullstendig melding. Et slikt pålegg kan ikke gis senere enn 15 virkedager etter at
Konkurransetilsynet mottok den alminnelige meldingen eller 3 måneder etter endelig avtale om
erverv av andeler etter § 16 annet ledd. Dersom den alminnelige meldingen er mangelfull løper
fristen fra første virkedag etter at de mangelfulle opplysningene er mottatt, jf. forskrift om
melding av foretakssammenslutninger m.v. § 1 tredje ledd første punktum. Konkurranseloven
oppstiller derimot ingen frist for når partene i slike tilfelle må sende fullstendig melding og dette
synes det ikke å være tatt hensyn til i ovennevnte redegjørelse fra utvalget. Dermed kan
saksbehandlingstiden overstige 140 virkedager og det er ikke mulig å oppstille noen maksimal
frist for når endelig vedtak må foreligge fra Konkurransetilsynet. Konkurransetilsynet
understreker også at konkurranseloven ikke oppstiller noen maksimal frist for når endelig vedtak
om inngrep må foreligge.
Etter at Konkurransetilsynet har mottatt fullstendig melding, må tilsynet senest innen 70
virkedager legge frem begrunnet forslag til inngrep, jf. konkurranseloven § 20 tredje ledd første
punktum. Dersom den fullstendige meldingen er mangelfull, løper fristene fra første virkedag
etter at de mangelfulle opplysningene er mottatt, jf. forskrift om melding av
foretakssammenslutninger m.v. § 4 fjerde ledd første punktum. Forslaget forelegges partene for
uttalelse med en frist på 15 virkedager, jf. konkurranseloven § 20 tredje ledd annet punktum.
Konkurransetilsynet må deretter treffe vedtak innen 15 virkedager etter at tilsynet har mottatt
partenes uttalelse, jf. konkurranseloven § 20 tredje ledd tredje punktum. Konkurransetilsynets
frist for å treffe vedtak kan etter begjæring fra partene forlenges med 25 virkedager dersom det er
fremsatt tilbud om avhjelpende tiltak, jf. konkurranseloven § 20 tredje ledd fjerde punktum.
Vedtak om inngrep kan påklages innen 15 virkedager og Konkurransetilsynet skal bringe klagen
inn for departementet senest 15 dager etter at den er mottatt. Departementet må deretter treffe
vedtak i klagesaken innen 60 virkedager etter at klagen er mottatt. Dermed vil den totale tiden fra
vedtak om inngrep er truffet og inntil en eventuell klage er ferdigbehandlet overstige 60
virkedager.
Videre understreker Konkurransetilsynet at tilsynets frister først begynner å løpe første virkedag
etter at melding er mottatt, se bl.a. konkurranseloven §§ 18 og 20 og forskrift om melding av
foretakssammenslutninger § 1. Videre påpeker Konkurransetilsynet at saksbehandlingstiden kan
bli ytterligere forlenget ved at fristene stopper å løpe dersom noen av de involverte foretak etter å
ha mottatt skriftlig krav om å gi opplysninger innen en bestemt frist, ikke oppfyller kravet, se
konkurranseloven § 20 femte ledd.
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For øvrig har Konkurransetilsynet

ingen merknader til forslaget.

Med hilsen

Geir Pettersen (e.£)
seksjonssjef

Raymond Solberg
rådgiver

