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Høring: Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper 
 
Forbrukerrådet viser til Stortingets anmodningsvedtak av den 16. juni 2014 og departementets høring 
datert den 22. desember 2015.  
 
1. 
Forbrukerrådet mener det er positivt med økt åpenhet om eierforhold i aksjeselskaper og støtter etablering 
av en brukervennlig offentlig tilgjengelig løsning som sikrer løpende og oppdatert informasjon om eierskap i 
alle norske aksjeselskaper. Løsningen må kunne samle opplysninger som i dag finnes spredt, herunder 
informasjon som fremgår av selskapenes egne aksjeeierbøker, Skatteetatens aksjonærregister samt 
aksjeeieropplysninger om allmennaksjeselskaper og aksjeselskaper registrert i verdipapirregisteret. 
 
2. 
En løsning som sikrer åpenhet om eierforhold i aksjeselskaper bør prinsipielt være fritt tilgjengelig, og det 
bør etableres en digital løsning som gjør det mulig å kryssøke både selskapsnavn og navn på personer.  
 
3. 
Informasjon om eierskap til aksjeposter samt opplysninger om hvem som sitter i ledelsen i aksjeselskaper 
og allmennaksjeselskaper er i utgangspunktet offentlige opplysninger. Begrensninger i innsynsadgangen 
gjelder derfor ikke for denne typen opplysninger. 
 
Av personvernhensyn bør likevel ikke fødselsnummer være tilgjengelig med mindre det foreligger saklig 
begrunnelse for dette. Offentlig tilgjengelig informasjon om den enkelte aksjeeier bør i hovedsak begrenses 
til navn, bostedskommune og fødselsår.  
 
4. 
For at et eierskapsregister skal være relevant må opplysningene være oppdatert til enhver tid, noe som 
innebærer at innrapportering må kreves i forbindelse med endringer i eierforholdene (hendelsesbasert). 
Rapporteringsplikt bør begrenses til selskaper hvor det skjer endringer av opplysninger som er gjenstand 
for rapportering. Dobbeltrapportering bør unngås ved at opplysninger som allerede er innrapportert som 
hovedregel ikke behøver å innrapporteres på nytt. 
 
Kun krav om årlig innrapportering vil ikke sikre et oppdatert register med informasjon om de til enhver tid 
reelle aksjeeierne. Det er reelle farer ved denne typen registre dersom innholdet ikke er oppdatert. Dette 
innebærer at en løsning med et aksjonærregister i regi av Skatteetaten har sin svakhet i at nye opplysninger 
først vil bli tilgjengelige på vårparten hvert år, og da kun inneholde eieropplysninger som dekker 
eierforhold per utgangen av foregående inntektsår.   
 
5. 
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Løsning for innrapportering av endringer bør være enkel, og kan med fordel legges inn som en del av Altinn 
i form av en elektronisk aksjeeierbok. Selve aksjeeierregisteret bør for øvrig inngå som en del av 
Brønnøysundregistrene, og med integrasjon mot verdipapirregisteret til Verdipapirsentralen (VPS) . 
 
En løsning hvor innføring av eierskapsopplysninger i en aksjeeierbok i Altinn kobles mot at slik innføring skal 
være en forutsetning for å kunne utøve aksjonærrettigheter, vil være et incitament til å sikre at registeret 
oppdateres løpende. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
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Jorge Jensen Bjarki Eggen 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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