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Nye reg ler om fi sjon:

For enk ling og  
for vik ling
I juli 2011 tråd te to nye be stem mel ser om fi sjon i ak sje lo vens ka pit tel 14 i kraft.  
Reg lene er ned felt i asl. §§ 14–11a og 14–11b. For må let med reg lene er å for enkle saks
be hand lings reg le ne for vis se ty per fi sjo ner. I den ne ar tik ke len ser vi nær me re på reg lene.

Ad vo kat
Karl Erik Nedregotten
Ad vo kat fir ma et Price wa ter house
Coo pers AS

Ad vo kat full mek tig
Guro Bak ke Haga
Ad vo kat fir ma et Price wa ter house
Coo pers AS

Artikkelen er forfattet av:

Re du ser te rap por te rings krav  
– ak sje lo ven § 14–11a
Be stem mel sen i asl. § 14–11a ly der:

«Når en fi sjon skjer ved over fø ring til ett 
el ler fle re ny stif te de sel ska per, og ak sje ne  
i det el ler de ny stif te de sel ska pe ne skal 
til de les ak sje ei er ne i sel ska pet som de les,  
i sam me for hold som de eide ak sjer i det 
del te sel ska pet, gjel der ikke §§ 13–9 og 
13–10, jf. 14–4 tred je ledd.»

Be stem mel sen fjer ner tid li ge re krav om 
ut ar bei del se av rap port og re de gjø rel se  
i for bin del se med så kal te «likedelingsfisjo-
ner» hvor over fø ring av virk som het skjer 
til ett el ler fle re ny stif te de sel ska per.

Som det frem går gjel der to vil kår; over-
taken de sel skap(er) må være ny stif tet, dvs. 
stif tes i for bin del se med fi sjo nen og ak sjo-
næ re ne i over dra gen de sel skap må mot ta 
ak sjer i over ta ken de sel skap i sam me for-
hold som de fra før av eide ak sjer i over dra-
gen de sel skap, så kalt «likedelingsfisjon».

Unn tak fra krav om sty rets rap port
Samtidig med inn fø rin gen av reg lene som 
om ta les i den ne ar tik ke len ble det også 
åp net for å unn la te å ut ar bei de rap port 
der som alle ak sje eie re sam tyk ket til det te.1 

1 Asl. § 13–9 (2) første punktum.

Det må i sli ke til fel ler like vel ut arbei des  
en rap port om fi sjo nens be tyd ning for 
an sat te. Kon se kven sen av asl. § 14–11a er 
alt så pri mært at det ved likedelingsfisjoner 
ikke kre ves rap port om fi sjo nens be tyd-
ning for de an sat te.2

For hol det til de an sat te re gu le res pri mært 
av asl. § 13–11, som i an net ledd vi ser til 
«rap por ten til sty ret». Be stem mel sen for ut-
set ter m.a.o. at det ut arbei des en rap port. 
Selv om asl. § 14–4, jf. 14–11a ikke gjør 
unn tak fra asl. § 13–11, er det vår opp fat-
ning at re fe ran sen til «rap por ten til sty ret» 
klart re fe re rer til en rap port som etter inn-

2 Jf. asl. § 13–9 (2) andre punktum.

Re gel end rin gen er im ple men tert på 
bak grunn av et nytt EU-di rek tiv1 (i det 
føl gen de «Di rek ti vet»). Iføl ge EU-kom-
mi sjo nens for slag til Di rek ti vet2, er 
ho ved for må let med end rin ge ne å for-
enkle kra vene til saks be hand ling for 
fu sjo ner og fi sjo ner. Be grun nel sen er 
blant an net at en øns ker å re du se re 
re struk tu re rings kost na der og der igjen-
nom for bed re «kon kur ran se ev nen» til 
sel ska per etab lert i EU-land. I sin vur de-
ring av re gel end rin ge ne leg ger Kom mi-
sjo nen vekt på at vis se ty per fi sjo ner, 
blant an net «likedelingsfisjoner», er av 
mind re øko no misk be tyd ning for ak sjo-
næ rer og kre di to rer, og at kra vene til for 

1 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/109/EF av 
16. september 2009,

2 Commission of the European Communities: Proposal 
for a Directive of the European Parliament and of the 
Council amending Council Directives 77/91/EEC, 
78/855/EEC and 82/891/EEC and Directive 
2005/56/EC as regards reporting and documentation 
requirements in the case of merger and divisions 
(24.9.2008) s. 2 og 3. 

ek sem pel rap por te ring der for kan  
sen kes.3

De nor ske for ar bei de ne gir ut trykk for 
sam me for mål. Ut over å frem he ve for-
enk lings hen sy net er for ar bei de ne svært 
be gren set i om ta len av re gel end rin ge ne. 
Den ne ar tik ke len ser nær me re på de nye 
be stem mel se ne, end rin ge ne de fø rer med 
seg, og tar opp noen av de pro blem stil-
lin ger de rei ser.

Lig nen de reg ler er gitt for all menn ak sje-
sel ska per i all menn ak sje lo ven §§ 14–11a 
og 14–11b. Selv om EU-re gel ver ket bare 
er ob li ga to risk for all menn ak sje sel ska per 
(og til sva rende sel ska per i EU-lan de ne), 
har en i norsk rett lagt vekt på i størst 
mu lig grad å ha like reg ler for de to sel-
skaps ty pe ne. Da det i Nor ge er langt 
fle re ak sje sel ska per enn all menn ak sje sel-
ska per, be gren ser ar tik ke len seg der for til 
å om ta le reg lene i ak sje lo ven.
3 Direktivforslaget s. 10, premiss (7). 

Bak grunn

fø rin gen av de nye reg lene ikke len ger 
kre ves ved likedelingsfisjoner.

Vi ser ikke gode grun ner for at an sat te  
i sel ska per som de les ved likedelingsfisjon 
skal stå i en an nen stil ling mht. å mot ta 
in for ma sjon om sty rets vur de rin ger enn 
an sat te i sel ska per som fi sjo ne rer el ler fu sjo-
ne rer etter or di næ re reg ler, jf. for øv rig 
de par te men tets vur de rin ger av hen sy net til 
de an sat te i for ar bei de ne.3 For ar bei de ne ser 
ikke ut til å ha fan get opp kon se kven se ne  
av å gjø re fullt unn tak fra asl. § 13–9  
i § 14–11a. At det ikke len ger frem står som 
et krav om rap port etter ord ly den, inne bæ-

3 Prop. 97 L (2010–2011) pkt. 3.5.5.
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rer imid ler tid ikke at sty ret ikke har an led-
ning til å ut ar bei de en. Når sel ska pet har 
an sat te som er be rørt, kan en rap port om 
fi sjo nens be tyd ning for de an sat te frem de les 
ha gode grun ner for seg.4

Unn tak fra kra vet om re de gjø rel se for 
fi sjons pla nen
Unn ta ket sy nes klart nok; re de gjø rel se for 
fi sjons pla nen5 ved likedelingsfisjoner er 
ikke len ger på krevd. Spørs må let er hvor dan 
unn ta ket skal for stås i re la sjon til kra vet  
i asl. § 2–6 om re de gjø rel se for tings inn-
skudd i sel skap som (ny)stif tes ved fi sjo nen.

Hvor re de gjø rel se for fi sjons pla nen kre ves 
iht. asl. § 14–4, jf. § 13–10, kan den ne 
be nyt tes som re de gjø rel se for tingsinn-
skuddet i sel ska per som stif tes i for bin del se 
med fi sjon idet re de gjø rel sen skal til freds-
stil le kra vene i asl. § 2–6 før s te ledd. En 
egen re de gjø rel se for tingsinnskuddet i et 
ny stif tet sel skap iht. asl. § 2–6, er der med 
ikke nød ven dig.

Kan re de gjø rel se ute la tes for sel skap som 
nystiftes ved likedelingsfisjon?
Unn ta ket for kra vet til re de gjø rel se iht. asl. 
§ 13–10, jf. § 14–11a, er inn ført uten nev ne-
ver di ge kom men ta rer i for ar bei de ne. Selv om 
re gel end rin gen med fø rer at det ikke len ger er 
på krevd å ut ar bei de re de gjø rel se for fi sjons-
pla nen, kan re gel end rin gen imid ler tid ikke 
opp fat tes som om det ikke er krav om re de-

4 For eksempel fordi arbeidsmiljøloven kap. 16 uansett 
stiller krav om å informere de ansatte. 

5 Jf. asl. § 13–10.

gjø rel se for tingsinnskuddet i sel skap som 
stif tes ved fi sjo nen. Kra vet om re de gjø rel se  
i ny stif tet sel skap må an ses å stå på egne ben.

Det te frem går forøvrig også av di rek tiv for-
sla get hvor re gel end rin gen er be grun net  
i hen sy net til å re du se re an tall til fel ler hvor 
det kre ves mer enn én sak kyn dig re de gjø-
rel se i for bin del se med fu sjon og fi sjon.6 
Ek sem pel vis inn fø rer Di rek ti vet valg fri het 
for med lems sta te ne mht. å kre ve re de gjø-
rel se for tings inn skudd i sel skap som stif tes 
ved fu sjon el ler fi sjon når det er ut ar bei det 
re de gjø rel se for fisjons- el ler fu sjons pla nen. 
Det kan der med ikke ha vært me nin gen  
å fjer ne kra vet om re de gjø rel se for tings inn-
skudd i sel ska per som stif tes ved likede-
lingsfisjon. Når et sel skap stif tes ved likede-
lingsfisjon, kan asl. § 14–11a der med ikke 
for stås som om den om fat ter et unn tak fra 
asl. § 2–6. Det må der med ut arbei des en 
re de gjø rel se for tingsinnskuddet, re de gjø rel-
sen må be kref tes av en re vi sor, og re vi sor 
må be kref te at sel ska pet har mot tatt tings-
innskuddet, jf. asl. § 2–18.

Ba sert på tid li ge re prak sis om at re de gjø rel se 
ved fi sjon er stat ter re de gjø rel se ved tings inn-
skudd/stif tel se, inne bæ rer lov end rin gen alt så 
ikke noen for enk ling av be tyd ning for nor ske 
sel ska per, og re gel end rin gen kan med fø re 
fare for at re de gjø rel se i sel skap som nystiftes 
ved likedelingsfisjon, glem mes.

Vi de re kan lov end rin gen føre med seg yt ter-
li ge re uklar he ter. Bak grun nen er at en ved 

6 Direktivforslaget punkt 2.2.2 første avsnitt. 

ny stif tel se ved likedelingsfisjon her et ter må 
ba se re seg på de or di næ re reg ler om stif tel se. 
Det te kan rei se uklar het om hvor vidt and re 
reg ler om stif tel se, sær lig re ge len om tre-
må ne ders frist for mel ding til Fore taks re gis-
te ret i asl. § 2–18 før s te ledd, også gjel der 
for sel ska per som stif tes ved likedelings-
fisjon. En ana ly se av det te spørs må let fal ler 
imid ler tid uten for ram me ne av den ne ar tik-
ke len. Om fristspørsmålet be mer kes imid-
ler tid at hen sy net som re ge len byg ger på, at 
drift skal kom me i gang raskt7, ikke gjør seg 
gjel den de på sam me måte ved fi sjon. I til-
legg kom mer at meldefristen, pga. kre di tor-
fris ten vil le blitt svært kort, godt i un der-
kant av én må ned.

Gjel der unn ta ket likedelingsfisjoner med kun 
én ak sjo nær?
Til slutt nev nes en an nen pro blem stil ling 
be stem mel sen kan rei se. Fi sjo ner hvor et 
mor sel skap de ler et hel eid dat ter sel skap  
i to, hvor dat ter sel ska pet lik vi de res og to 
nye dat ter sel ska per stif tes, inne bæ rer at 
ak sje ne i de ny stif te de dat ter sel ska pe ne 
til de les med sam me ei er for hold som i det 
lik vi der te sel ska pet. En slik fi sjon end rer 
hel ler ikke ei er for hol det. Imid ler tid vil  
det i et slikt til fel le være kun én ak sje ei er 
– mor sel ska pet. Et ter som asl. § 14–11a 
hen vi ser til «ak sje ei er ne», i fler tall, fal ler et 
slikt ty pe til fel le strengt tatt uten for ord-
lyden. Med tan ke på at den ne ty pen fi sjo-
ner er svært prak tis ke, bur de også dis se 
vært om fat tet av ord ly den. Hvor vidt re ge-
len kan tol kes ut vi den de og for stås også  
å om fat te sist nevn te ty pe til fel ler, er etter 
vår opp fat ning usik kert. De for enk lings-
hen syn som re ge len byg ger på, gjør seg like 
sterkt gjel den de ved «likedelingsfisjoner» 
med kun én ak sjo nær. Etter vår opp fat ning 
er det der med in gen grunn til at sli ke fi sjo-
ner ikke skal være om fat tet av re ge len.

Ver ti kal fi sjon – ak sje lo ven § 14–11b
Be stem mel sen ly der som føl ger:

«Der som fi sjo nen skal gjennom fø res ved  
at det over dra gen de sel ska pets ei en de ler, 
ret tig he ter og for plik tel ser skal for de les på 
to el ler fle re over ta ken de sel ska per som til 
sam men eier samt li ge ak sjer i det over dra-
gen de sel ska pet, kan fi sjo nen gjennom -
føres ved at be slut nin gen etter § 14–6  
i sel ska pet som skal de les tref fes av sty ret 
og uten at det ytes veder lag.»

Be slut nin gen kan tref fes av sty ret
Re ge len inne bæ rer for det før s te at be slut-
ning om fi sjon i de fore skrev ne til fel le ne 

7 Jf. NUT-1970–1 s. 76.

KRE VER SAM TYK KE: Samtidig med inn fø rin gen av reg lene som om ta les i den ne ar tik ke len, 
ble det også åp net for å unn la te å ut ar bei de rap port der som alle ak sje eie re sam tyk ket til det te.
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kan tref fes av sty ret. I ut gangs punk tet skal 
en be slut ning om fi sjon el lers tref fes av 
ge ne ral for sam lin gen med fler tall som for 
ved tekts end rin ger, jf. asl. § 14–6 (1). End-
rin gen med fø rer en for enk ling av sli ke 
fi sjons pro ses ser, et ter som sel ska pet slip per 
å gå vei en om inn kal ling og av hol del se av 
ge ne ral for sam ling, samt å opp nå fler tall 
blant ak sje ei er ne.

For enk let re struk tu re ring – «likvidasjons-
fisjon og fu sjon»
For norsk retts ved kom men de går imid ler-
tid lov end rin gen langt ut over å gjen nom-
fø re en for enk ling mht. hvil ket sel skaps or-
gan som skal tref fe be slut nin gen. Be stem-
mel sen be skri ver en situa sjon hvor et sel-
skap fi sjo ne res di rek te inn i sel ska pets ei er-
sel ska per, med and re ord en «likvidasjonsfi-
sjon og fu sjon». Det te er en form for ver ti-
kal trans ak sjon som ikke tid li ge re har vært 
om fat tet av ak sje lo vens ord lyd, og som 
der med ikke har vært ak sep tert som skat te-
fri fi sjon. Det te for di det ved sli ke fi sjo ner 
ikke ut ste des ve der lags ak sjer til ak sjo næ re ne 
i det over dra gen de sel ska pet, noe som bry-
ter med de fi ni sjo nen av fi sjon i asl. § 14–2.8

Leg ges ord ly den til grunn, inne bæ rer 
be stem mel sen en be ty de lig for enk ling av 
re struk tu re rin ger hvor et ak sje sel skap eies 
av fle re sel ska per i fel les skap, hvor dis se 
øns ker å skil le lag, og sam ti dig in kor po re re 
den re spek ti ve de len av virk som he ten i det 
un der lig gen de sel ska pet inn i ei er sel ska-
pe ne. Asl. § 14–11b inne bæ rer at det ikke 
len ger er nød ven dig å gå vei en om fi sjon 
til et (an net) dat ter sel skap av de re spek ti ve 
ei er ne og der etter av vik le dat ter sel ska pet 
ved en mor-dat ter fu sjon. Tid li ge re var 
det te ikke mu lig, på grunn av ve der lags-
kra vet i asl. § 14–2 kom bi nert med for bu-
det mot å teg ne egne ak sjer i asl. § 9–1.

Ny vin ning i norsk rett
Fi sjons di rek ti vet åp net også før end rin ge ne 
for at EU-sta te ne kun ne til la te at et sel skap 
fi sjon-fu sjo ner te med sine ei er sel ska per etter 
for enk lede reg ler. Fi sjons må ten er der med 
ikke en ny vin ning in nen EU-ret ten, men 
har ikke tid li ge re vært til latt i norsk rett.

Tatt i be trakt ning at fi sjons må ten tid li ge re 
ikke har vært om fat tet av ak sje lov giv nin gen, 
er for ar bei de ne, Prop. 97 L (2010–2011), 
på fal len de tau se om at den ne ty pen fi sjo-
ner er en ny vin ning i norsk rett. Ho ved -
fokus i Jus tis de par te men tets hø rings no tat 
sy nes i å ha ret tet seg mot at den ne ty pen 

8 Jf. Finansdepartementets uttalelse i brev av 30. juli 1998 
(Utv. 1998 s. 1186). Uttalelsen gjelder dog den 
omvendte situasjonen – fisjon til datterselskap.

fi sjo ner skal kun ne gjennom fø res ved sty re -
be slut ning. Noen av hø rings in stan se ne har 
imid ler tid kor rekt på pekt at fi sjons må ten 
fal ler uten for de fi ni sjo nen i asl. § 14–2,  
og at det der for er nød ven dig å ved ta en 
sær re gel om at fi sjo nen kan gjennom fø res 
uten at det ut ste des ve der lags ak sjer, noe 
De par te men tet fulg te opp i lov forsla get.9

På bak grunn av be stem mel sens ord lyd og 
at nor ske myn dig he ter gjen nom Di rek ti vet 
er på lagt å leg ge til ret te for at det åp nes 
for den nevn te fi sjons må ten, bør det 
kun ne leg ges til grunn at norsk rett ak sep-
te rer ver ti kal fi sjon mel lom et ak sje sel skap 
og dets ei er sel ska per, for ut satt at den ne 
skjer med ei er sel ska pe ne som over ta ken de 
sel ska per, dvs. fi sjon «opp over». Det te 
syns punk tet støt tes av at transaksjons-
måten ikke er ve sent lig for skjel lig fra en 
mor-dat ter fu sjon, og at fi sjons må ten utvil-
somt re pre sen te rer en for enk ling i for hold 
til tid li ge re retts til stand, noe som ut gjør 
sel ve for må let med end rin ge ne i Di rek ti vet. 
Be stem mel sen åp ner for en naturalut-
deling – og for de ling – som be slut tes av 
sty ret, uten ak sjo næ re nes sær skil te sam-
tyk ke på ge ne ral for sam lin gen. Ak sjo næ-
re ne er imid ler tid in vol vert i kraft av  
å være over ta ken de sel ska per og par ter  
i av ta len om fi sjo nen – fi sjons pla nen.

Ord ly den i asl. § 14–11b frem står som 
ri me lig klar, men re ge len er ny og rek ke-
vid den er uprøvd i prak sis. Skatte di rek to-
ra tet har imid ler tid ny lig, i brev av  
14. feb ruar 2012, ut talt at «mor/datter-
fisjon etter ny be stem mel se i asl./asal. 
§ 14–11b er en fi sjons form som kan om fat tes 
av skat te fri ta ket i sktl. ka pit tel 11 når fi sjo-
nen skjer med skat te mes sig kon ti nui tet i alle 
ledd». Føl ge lig er det grunn til å tro at vi  
i frem ti den kan se fle re fi sjo ner gjen nom-
ført etter den ne re ge len.

Be grens nin ger i ad gan gen til ver ti kal fi sjon
Asl. § 14–11b gjel der etter ord ly den bare 
når det er to el ler fle re over ta ken de sel ska per 
in vol vert i fi sjo nen. Vi de re sy nes ord ly den  
å kre ve at hele virk som he ten i over dra gen de 
sel skap de les, med and re ord at det over dra-
gen de sel ska pet ikke del vis kan be stå etter 
fi sjo nen. Det te inne bæ rer et krav om at det 
over dra gen de sel ska pet lik vi de res for at 
be stem mel sen skal kom me til an ven del se.

Det ser der med ikke ut til å være ad gang 
til å fi sjo ne re kun en del av et dat ter sel skap 
inn i sel ska pets mor sel skap, el ler fi sjo ne re 
kun en del av et un der lig gen de sel skap inn 

9 Prop. 97 L (2010–2011) punkt 3.11.4. 

i ett av sel ska pets (fle re) ei er sel ska per. 
Mht. først nevn te transaksjonstype frem går 
det av for ar bei de ne at re ge len bare gjel der 
når det er to el ler fle re over ta ken de sel ska-
per for di «[D]ette sy nes å være en for ut set-
ning etter fi sjons di rek ti vet ar tik kel 20».10 
Slik vi ser det sy nes grun nen til at fi sjons-
di rek ti vet ser ut til å for ut set te at to el ler 
fle re over ta ken de sel ska per må være in vol-
vert sna re re å være at det bare er i dis se 
til fel le ne at hen sy net til fle re enn én ak sjo-
nær gjør seg gjel den de, slik at det kun ne 
vært pro ble ma tisk å la sty ret i over dra-
gen de sel skap fat te be slut nin gen.

Etter vår vur de ring er det in gen grunn til 
ikke å til la te også del vis fi sjon av et hel eid 
dat ter sel skap inn i mor sel ska pet, el ler fle re 
ei er sel ska per, sam ti dig som dat ter sel ska pet 
be står, når ak sje lo ven nå ser ut til å åpne for 
én lig nen de type ver ti kal fi sjon. I man gel  
av kla re hol de punk ter for en slik for stå el se  
i for ar bei de ne, er imid ler tid vår an be fa ling 
at be stem mel sen for stås etter sin ord lyd.

Opp sum me ring
Som prak ti ke re øns ker vi en hver for enk-
ling av saks be hand lings- og rap por te rings-
krav for de ak tuelle ty pe ne trans ak sjo ner 
vel kom men. Det sy nes imid ler tid i det te 
til fel let som om lov gi ver ikke har hatt 
over sikt over alle kon se kven se ne.

Ak sje lo ven § 14–11a er ment å for enkle 
fi sjons pro ses sen ved at sty rets rap port  
og re de gjø rel se ikke len ger kre ves ved like-
delingsfisjon. For hol det til de an sat te til-
sier imid ler tid at det like vel bør ut arbei des 
skrift lig in for ma sjon, sær lig idet ar beids-
mil jø lo vens reg ler uan sett kre ver at de 
an sat te in for me res. Vi de re stil les det frem-
de les krav til re de gjø rel se for over ta ken de 
sel ska per som stif tes i for bin del se med 
fi sjo nen, jf. asl. § 2–6. Etter vår vur de ring 
er det der med dis ku ta belt om inn fø rin gen 
av asl. § 14–11a har med ført for enk ling av 
be tyd ning.

Ak sje lo ven § 14–11b for enk ler fi sjons pro-
ses sen der et ak sje sel skap eies av fle re sel ska-
per i fel les skap, og dis se øns ker å skil le lag 
og sam ti dig kon sen tre re sin del av virk som-
he ten i de re spek ti ve ei er sel ska pe ne. Etter 
vår vur de ring er det uhel dig at lov gi ver ikke 
har drøf tet kon se kven ser av den ne – til nå 
– ukjen te transaksjonsformen mer inn -
gåen de. Etter vår opp fat ning bur de lov gi ver 
vur dert å åpne for nær lig gen de fi sjons for-
mer når én type ver ti kal fi sjon nå til la tes.

10 Prop. 97 L (2010–2011) punkt 5.1. – kommentar til 
endringer i allmennaksjeloven § 14–11b.
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