
08/30/2007 14:36 +47 22249505

30.AUG.2007 14:46 FINANSDEP FINANSAVD. 22249505

DET KONGELIGE
FINANSDEPARTEMENT

Nærings- og  handelsdepartementet
Postboks  8014 Dep
0030 OSLO

`N0.06Ø-  -P .1/2- - --

Deres ret vår ref Dato
200702789 07/3394 C  ODH/GFE 30.08.2007

Høring - forslag til ny forskrift etter aksjeloven  om eiendomsselskapers adgang
til å stille sikkerhet og endringer i forskrift 18. desember 1998 nr. 1333

Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets brev av 11. juli om ovennevnte sak. Det
foreslås endringer på to områder. Det ene er knyttet til eiendomsselskapers adgang til å
stille sikkerhet i forbindelse med erverv av selskapet og det andre til selskapers adgang
til å yte finansiell bistand til ansattes erverv av aksjer.

Eiendomsselskapers adgang til  å stille sikkerhet

Nærings- og handelsdepartementet foreslår en ny forskrift som gir eiendomsselskaper
adgang til å stille sikkerhet i forbindelse med erverv av selskapet. Aksjeloven har i dag
et forbud mot at aksjeselskaper yter finansiell bistand i forbindelse av erverv av aksjer i
selskapet eller i selskapets morselskap. Forbudet er ment å ramme spekulative
disposisjoner til skade for selskapet, kreditorene, aksjeeierne og de ansatte. NHD viser
imidlertid til at forbudet også rammer en rekke disposisjoner der hensynene bak
forbudet ikke slår til.

Det har vært en sterk vekst i søknader om dispensasjon fra forbudet. med tilhørende
administrative byrder for både næringslivet og myndighetene. Forslaget kan ifølge
NHD derfor ses som en del av Regjeringens forenklingsarbeid. NHD oppgir at forslaget
til forskrift er utformet slik at den kun tar sikte på å omfatte transaksjoner hvor det ikke
er tvil om at dispensasjon ved enkeltvedtak ville blitt gitt ved gjeldende
dispensasjonspraksis.
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Adgang til å yte finansiell  bistand til  ansattes  erverv  av aksjer

-- -  No.  ØSØ ""  P. 2/2  -

Det  foreslås også endringer i forskrift om aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers
adgang til å yte finansiell bistand  til ansattes erverv av aksjer.  Denne forskriften har til
formål  å  legge til rette for økt aksjespredning blant de ansatte .  I dag må ordningen være
generell ,  blant annet gjelde for alle ansatte og gjelde det samme antall  aksjer. NHD
foreslår nå at forskriften endres slik at den finansielle bistanden og antall aksjer skal
kunne differensieres etter lønn, NHD oppgir at dette er i tråd med gjeldende praksis for
dispensasjoner fra forskriften. I gjeldende forskrift er det et krav om at tilbudet om
finansiell bistand skal omfatte samtlige ansatte som arbeider i hovedstilling i selskapet.
Dette foreslås endret til minimum samtlige faste ansatte.

I

I Finansdepartementet har ikke merknader til de foreslåtte endringene.

Med hilsen

Marianne Hansen e.f,
avdelingsdirektør

underdirektør
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