
Lovvedtak 69
(2012–2013)

(Første gangs behandling av lovvedtak)

Innst. 345 L (2012–2013), jf. Prop. 122 L (2012–2013)

I Stortingets møte 30. mai 2013 ble det gjort slikt

v e d t a k  t i l  l o v

om endringer i aksjeloven mv. (offentlig kunngjøring i avis mv.) 

I

I lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper gjøres
følgende endringer:

§ 4-11 annet ledd skal lyde:

(2) Varselet etter første ledd skal senest to måne-
der før registreringen sendes alle som ifølge aksje-
eierboken er aksjeeiere, og kunngjøres i Brønnøy-
sundregistrenes elektroniske kunngjøringspublika-
sjon.

§ 4-26 tredje ledd skal lyde:

(3) Morselskapet skal gi aksjeeierne et tilbud om
løsningssum. Dersom tilbudet rettes skriftlig på papir
til alle aksjeeiere med kjent adresse, og i tillegg kunn-
gjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunn-
gjøringspublikasjon, kan det fastsettes en frist for
den enkelte aksjeeier til å komme med innsigelser
mot eller avslå tilbudet. Dersom slik innsigelse ikke
kommer frem til selskapet innen utløpet av fristen,
anses aksjeeieren for å ha akseptert tilbudet. Fristen
kan ikke settes kortere enn to måneder fra kunngjø-
ringen. I den skriftlige henvendelsen og i kunngjørin-
gen skal aksjeeierne gjøres oppmerksom på fristen og
følgene av å overskride den.

§ 12-6 første ledd nr. 1 skal lyde:

1. Foretaksregisteret skal, så snart beslutningen om
kapitalnedsetting er registrert, kunngjøre beslut-
ningen i Brønnøysundregistrenes elektroniske
kunngjøringspublikasjon og varsle selskapets
kreditorer om at innsigelse mot at nedsettingen
settes i kraft, må meldes til selskapet innen seks
uker fra kunngjøringen.

§ 13-14 skal lyde:

§ 13-14 Kreditorvarsel
Foretaksregisteret skal kunngjøre beslutningene

om fusjon i Brønnøysundregistrenes elektroniske
kunngjøringspublikasjon og varsle selskapenes kre-
ditorer om at innsigelse mot fusjonen må meldes til
selskapet innen seks uker fra kunngjøringen.

§ 13-21 annet ledd skal lyde:

(2) Er beslutningen om fusjonen meldt til Fore-
taksregisteret etter § 13-13, skal retten uten opphold
melde dommen til Foretaksregisteret, som kunngjør
dommen på selskapets kostnad i Brønnøysundregis-
trenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

§ 16-4 første ledd skal lyde:

(1) Ved registrering av meldingen om oppløsning
skal Foretaksregisteret kunngjøre beslutningen om å
oppløse selskapet i Brønnøysundregistrenes elektro-
niske kunngjøringspublikasjon. I kunngjøringen skal
selskapets kreditorer varsles om at de må melde sine
krav til avviklingsstyrets leder innen seks uker fra
kunngjøringen. Navn og adresse til avviklingsstyrets
leder skal fremgå av kunngjøringen.

Annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir nytt
annet ledd.

§ 16-16 annet ledd skal lyde:

(2) Har selskapet ikke brakt forholdet i orden ved
fristens utløp, skal Foretaksregisteret eller Regn-
skapsregisteret gjenta varselet ved kunngjøring i
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjørings-
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publikasjon. I kunngjøringen skal det angis at vilkå-
rene for oppløsning av selskapet er oppfylt, og at sel-
skapet har en frist på fire uker fra kunngjøringen til å
bringe forholdet i orden. Følgene av at fristen over-
sittes, skal også angis.

II

I lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper
gjøres følgende endringer:

§ 4-25 tredje ledd skal lyde:

(3) Morselskapet skal gi aksjeeierne et tilbud om
løsningssum. Dersom tilbudet rettes skriftlig på papir
til alle aksjeeiere med kjent adresse, og i tillegg kunn-
gjøres i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunn-
gjøringspublikasjon, kan det fastsettes en frist for
den enkelte aksjeeier til å komme med innsigelser
mot eller avslå tilbudet. Dersom slik innsigelse ikke
kommer frem til selskapet innen utløpet av fristen,
anses aksjeeieren for å ha akseptert tilbudet. Fristen
kan ikke settes kortere enn to måneder fra kunngjø-
ringen. I den skriftlige henvendelsen og i kunngjørin-
gen skal aksjeeierne gjøres oppmerksom på fristen og
følgene av å overskride den.

§ 12- 6 nr. 1 skal lyde:

1. Foretaksregisteret skal, så snart beslutningen om
kapitalnedsetting er registrert, kunngjøre beslut-
ningen i Brønnøysundregistrenes elektroniske
kunngjøringspublikasjon og varsle selskapets
kreditorer om at innsigelse mot at nedsettingen
settes i kraft, må meldes til selskapet innen seks
uker fra kunngjøringen.

§ 13-15 skal lyde:

§ 13-15 Kreditorvarsel
Foretaksregisteret skal kunngjøre beslutningene

om fusjon i Brønnøysundregistrenes elektroniske
kunngjøringspublikasjon og varsle selskapenes kre-
ditorer om at innsigelse mot fusjonen må meldes til
selskapet innen seks uker fra kunngjøringen.

§ 13-22 annet ledd skal lyde:

(2) Er beslutningen om fusjonen meldt til Fore-
taksregisteret etter § 13-14, skal retten uten opphold
melde dommen til Foretaksregisteret, som kunngjør
dommen på selskapets kostnad i Brønnøysundregis-
trenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

§ 16-4 første ledd skal lyde:

(1) Ved registrering av meldingen om oppløsning
skal Foretaksregisteret kunngjøre beslutningen om å
oppløse selskapet i Brønnøysundregistrenes elektro-
niske kunngjøringspublikasjon. I kunngjøringen skal

selskapets kreditorer varsles om at de må melde sine
krav til avviklingsstyrets leder innen seks uker fra
kunngjøringen. Navn og adresse til avviklingsstyrets
leder skal fremgå av kunngjøringen.

Annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir nytt
annet ledd.

§ 16-16 annet ledd skal lyde:

(2) Har selskapet ikke brakt forholdet i orden ved
fristens utløp, skal Foretaksregisteret eller Regn-
skapsregisteret gjenta varselet ved kunngjøring i
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjørings-
publikasjon. I kunngjøringen skal det angis at vilkå-
rene for oppløsning av selskapet er oppfylt, og at sel-
skapet har en frist på fire uker fra kunngjøringen til å
bringe forholdet i orden. Følgene av at fristen over-
sittes, skal også angis.

III

I lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og
kommandittselskaper gjøres følgende endringer:

§ 2-39 annet ledd skal lyde:

(2) Foretaksregisteret skal samtidig med registre-
ring kunngjøre beslutningen eller avgjørelsen i
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjørings-
publikasjon og varsle selskapets kreditorer om at de
må melde seg til selskapet innen seks uker regnet fra
kunngjøringen.

§ 3-20 første ledd skal lyde:

(1) Skal nedsettingsbeløpet anvendes i samsvar
med § 3-19 første ledd bokstav a, trer kapitalnedset-
tingen i kraft ved registreringen. Skal beløpet anven-
des i samsvar med § 3-19 første ledd bokstav b, c el-
ler d, skal Foretaksregisteret så snart beslutningen
om kapitalnedsetting er registrert kunngjøre innhol-
det av beslutningen i Brønnøysundregistrenes elek-
troniske kunngjøringspublikasjon og varsle selska-
pets kreditorer om at de må melde fra til selskapet
innen seks uker fra kunngjøringen, dersom de vil gjø-
re innsigelse mot at nedsettingen settes i kraft.

IV

I lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak skal § 50
lyde:

§ 50 Melding til Foretaksregisteret og kreditorvarsel
Avviklingsstyret skal straks gi melding til Fore-

taksregisteret om at foretaket er besluttet oppløst.
Foretaksregisteret skal samtidig med registrering av
meldingen kunngjøre beslutningen i Brønnøysundre-
gistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon og
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varsle foretakets fordringshavere om at de må melde
seg til foretaket innen seks uker fra kunngjøringen.

V

I lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale sel-
skaper skal § 33 fjerde ledd lyde:

Straks avviklingsstyret er oppnevnt, plikter det å
sende melding om oppløsningsvedtaket og oppnev-
ningen av avviklingsstyre til Foretaksregisteret. Det
skal fremgå av meldingen at departementet har god-
kjent oppløsningen. Foretaksregisteret skal samtidig
med at registrering finner sted, kunngjøre beslutnin-
gen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjø-
ringspublikasjon og varsle selskapets kreditorer om
at de må melde seg til selskapet innen seks uker fra
kunngjøringen.

VI

I lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser gjøres følgende
endringer:

§ 52 annet ledd skal lyde:

Stiftelsestilsynet skal kunngjøre vedtaket om å
oppheve stiftelsen i Brønnøysundregistrenes elektro-
niske kunngjøringspublikasjon. I kunngjøringen skal
stiftelsens kreditorer varsles om at de må melde sine
krav til avviklingsstyrets leder innen seks uker fra
kunngjøringen. Navn og adresse til avviklingsstyrets
leder skal fremgå av kunngjøringen. Alle kreditorer
med kjent adresse skal så vidt mulig ha særskilt var-
sel.

§ 53 fjerde ledd skal lyde:

Når sammenslåingen er vedtatt, og vedtaket i til-
felle er godkjent av Stiftelsestilsynet, skal Stiftelses-
tilsynet kunngjøre vedtaket og varsle stiftelsenes kre-
ditorer om at de må melde fra til stiftelsen innen seks
uker fra kunngjøringen, dersom de vil gjøre innsigel-
se mot sammenslåingen. § 52 annet ledd fjerde og
femte punktum gjelder tilsvarende.

VII

I lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. skal
§ 47 tredje ledd lyde:

Beslutning om oppløsning skal straks meldes til
Foretaksregisteret. Foretaksregisteret skal samtidig
med registrering av meldingen kunngjøre beslutnin-
gen i Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjø-
ringspublikasjon og varsle foretakets fordringshave-
re om at de må melde seg til foretaket innen seks uker
fra kunngjøringen.

VIII

I lov 6. juni 2003 nr. 38 om bustadbyggjelag gjøres
følgende endringer:

§ 9-9 skal lyde:

§ 9-9 Kreditorvarsel
Føretaksregisteret skal kunngjere vedtaka om

samanslåing i Brønnøysundregistra sin elektroniske
kunngjeringspublikasjon og varsle kreditorane i laga
om at eventuelle motsegner mot samanslåinga må
meldast til laget innan seks veker frå siste kunngje-
ring.

§ 9-13 fjerde ledd skal lyde:

(4) Er vedtaket om samanslåinga meldt til Føre-
taksregisteret etter § 9-11, skal retten utan opphald
melde dommen til Føretaksregisteret, som skal kunn-
gjere dommen på lagets kostnad i Brønnøysundregis-
tra sin elektroniske kunngjeringspublikasjon.

§ 10-4 første ledd skal lyde:

(1) Ved registrering av meldinga om oppløysing
skal Føretaksregisteret kunngjere vedtaket om å opp-
løyse laget i Brønnøysundregistra sin elektroniske
kunngjeringspublikasjon. I kunngjeringa skal kredi-
torane til laget varslast om at dei må melde sine krav
til avviklingsstyret innan seks veker frå kunngjerin-
ga, og om at krav som blir melde etter at overskot er
utdelt, ikkje vil bli dekte, om dei ikkje alt er kjende
for avviklingsstyret. Namn og adresse til leiaren av
avviklingsstyret skal gå fram av kunngjeringa.

Annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir nytt
annet ledd.

§ 10-15 annet ledd skal lyde:

(2) Har laget ikkje retta tilhøvet når fristen går ut,
skal Føretaksregisteret eller Rekneskapsregisteret ta
opp igjen varselet ved kunngjering i Brønnøysundre-
gistra sin elektroniske kunngjeringspublikasjon. I
kunngjeringa skal det opplysast at vilkåra for oppløy-
sing av laget er oppfylte, og at laget har ein frist på
fire veker frå kunngjeringa til å rette tilhøvet. Følgje-
ne av at fristen ikkje blir halden, skal også opplysast.

IX

I lov 6. juni 2003 nr. 39 om burettslag gjøres følgende
endringer:

§ 10-3 annet ledd skal lyde:

(2) Føretaksregisteret skal kunngjere vedtaka om
samanslåing i Brønnøysundregistra sin elektroniske
kunngjeringspublikasjon og varsle kreditorane i laga
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om at eventuelle motsegner mot samanslåinga må
meldast til laget innan seks veker frå kunngjeringa.

Tredje ledd oppheves.

§ 11-4 første ledd skal lyde:

(1) Ved registrering av meldinga om oppløysing
skal Føretaksregisteret kunngjere vedtaket om å opp-
løyse laget i Brønnøysundregistra sin elektroniske
kunngjeringspublikasjon. I kunngjeringa skal kredi-
torane til laget varslast om at dei må melde krava sine
til avviklingsstyret innan seks veker frå kunngjerin-
ga. Namn og adresse til leiaren for avviklingsstyret
skal gå fram av kunngjeringa.

Annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir nytt
annet ledd.

X

I lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak gjøres
følgende endringer:

§ 114 skal lyde:

§ 114 Kreditorvarsel
Foretaksregisteret skal kunngjere vedtaka om fu-

sjon i Brønnøysundregistra sin elektroniske kunngje-
ringspublikasjon og varsle kreditorane i foretaket om
at motsegner mot fusjonen må meldast til vedkoman-
de foretak innan seks veker frå kunngjeringa.

§ 117 fjerde ledd skal lyde:

(4) Er vedtaket om fusjonen meldt til Foretaksre-
gisteret etter § 116, skal retten utan opphald melde
dommen til Foretaksregisteret, som skal kunngjere
dommen på foretaket sin kostnad i Brønnøysundre-
gistra sin elektroniske kunngjeringspublikasjon.

§ 130 første ledd skal lyde:

(1) Ved registrering av meldinga om oppløysing
skal Foretaksregisteret kunngjere vedtaket om å opp-
løyse foretaket i Brønnøysundregistra sin elektronis-
ke kunngjeringspublikasjon. I kunngjeringa skal kre-
ditorane til foretaket varslast om at dei må melde sine
krav til leiaren av avviklingsstyret innan seks veker
frå kunngjeringa. Namn og adresse til leiaren av av-
viklingsstyret skal gå fram av kunngjeringa.

Annet ledd oppheves. Nåværende tredje ledd blir nytt
annet ledd.

§ 142 annet ledd skal lyde:

(2) Har foretaket ikkje retta tilhøvet når fristen
går ut, skal Foretaksregisteret eller Rekneskapsregis-
teret ta opp igjen varselet ved kunngjering i Brønnøy-
sundregistra sin elektroniske kunngjeringspublika-

sjon. I kunngjeringa skal det opplysast at vilkåra for
oppløysing av foretaket er oppfylte, og at foretaket
har ein frist på fire veker frå kunngjeringa til å rette
tilhøvet. Følgjene av at fristen ikkje blir halden, skal
også opplysast.

XI

I lov 8. juni 1984 nr. 58 om gjeldsforhandling og kon-
kurs gjøres følgende endringer:

§ 6 første ledd første punktum skal lyde:

Når forhandling om frivillig gjeldsordning er åp-
net, skal gjeldsnemnda, hvis ikke retten beslutter å
gjøre det selv, uten opphold kunngjøre åpningen i
Brønnøysundregistrenes elektroniske kunngjørings-
publikasjon.

§ 35 annet ledd skal lyde:

Kunngjøringen rykkes inn i Brønnøysundregis-
trenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

§ 78 tredje ledd skal lyde:

Retten eller føreren av konkursregisteret dersom
departementet bestemmer det, skal sende kunngjø-
ringen til Brønnøysundregistrenes elektroniske kunn-
gjøringspublikasjon. Bostyreren skal dessuten sende
kunngjøringen til alle kjente fordringshavere.

§ 136 tredje ledd skal lyde:

Kunngjøring om at bobehandlingen er innstilt,
skal offentliggjøres i Brønnøysundregistrenes elek-
troniske kunngjøringspublikasjon.

XII

I lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen
gjeldsordning for privatpersoner skal § 3-2 første
ledd første punktum lyde:

Straks etter at gjeldsforhandling er åpnet, skal det
rykkes inn kunngjøring om det i Norsk Lysingsblad
med oppfordring til enhver som har fordring mot
skyldneren, om å melde sitt krav til namsmannen
innen tre uker etter kunngjøringen.

XIII

I lov 18. desember 1959 nr. 1 om mortifikasjon av
skuldbrev m.v. skal § 7 annet ledd fjerde punktum ly-
de:

Oppmaninga skal utlysast ein gong i Norsk Lysings-
blad.

XIV

I lov 21. juni 1985 nr. 78 om registrering av foretak
skal § 7-3 første ledd andre punktum lyde:
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Dersom det ikke kommer svar innen fristen, skal
tilsvarende varsel også kunngjøres i Brønnøysundre-
gistrenes elektroniske kunngjøringspublikasjon.

XV

Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer.

Dag Terje Andersen
president
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