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1 Hovedinnholdet i forslaget
Nærings- og fiskeridepartementet og Finansdepartementet foreslår i dette høringsnotatet
en midlertidig lov om utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap mv. og
avholdelse av ordinær generalforsamling mv. Formålet med lovforslaget er å avhjelpe
konsekvenser av utbruddet av covid-19.
Det foreslås at fristen i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap m.v. (regnskapsloven)
§ 3-1 tredje ledd om at årsregnskap og årsberetning skal fastsettes senest seks måneder
etter regnskapsårets slutt, utsettes med to måneder i 2020. Det samme gjelder fristene for
å ilegge forsinkelsesgebyr etter regnskapsloven § 8-3 og for å avgi revisjonsberetning
etter lov 15. januar 1999 nr. 2 om revisjon og revisorer (revisorloven) § 5-6. Forslagene
er omtalt nærmere i kapittel 3.
Det foreslås også å utsette fristene for å avholde ordinær generalforsamling for
aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper, samt ordinært årsmøte for samvirkeforetak med
regnskapsplikt. Forslaget innebærer at fristene i lov 13. juni 1997 nr. 44 om
aksjeselskaper (aksjeloven) § 5-5 første ledd, lov 13. juni 1997 nr. 45 om
allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 5-6 første ledd og lov 29. juni 2007 nr. 81
om samvirkeforetak (samvirkelova) § 41 første ledd første punktum utsettes med to
måneder for ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i 2020. Forslagene er omtalt
nærmere i kapittel 4.
Det foreslås at loven gjelder frem til 31. desember 2020, slik at foretak med avvikende
regnskapsår også omfattes av forslaget.
Forslagene om fristutsettelse omfatter ikke regnskapspliktige med omsettelige
verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked og foretak som er underlagt tilsyn av
Finanstilsynet etter lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansforetak mv.
(finanstilsynsloven). Det vises til omtalen i kapittel 3 og 4.

2 Bakgrunn for forslaget
Verdens helseorganisasjon erklærte 11. mars 2020 at covid-19-utbruddet er en pandemi.
Utbruddet har påvirket det norske samfunnet. For å avhjelpe konsekvensene av utbruddet,
har regjeringen iverksatt en rekke tiltak som hovedsakelig er besluttet med hjemmel i
smittevernloven og helseberedskapsloven. Tiltakene er ment å begrense
smittespredningen, verne om liv og helse og sørge for at samfunnskritiske funksjoner
opprettholdes. Utbruddet av covid-19 har ført til forsinkelser og stans for næringslivet,
arbeidstakere og offentlige myndigheter. Blant annet er en rekke saksbehandlingsregler
for private og offentlige aktører påvirket av at samfunnet ikke fungerer som normalt. Det
er iverksatt en rekke økonomiske tiltak som skal hjelpe næringslivet mot konsekvensene
av utbruddet.
Regjeringen varslet at det i tillegg er behov for tiltak som vil kreve rettslig grunnlag som
ikke finnes i gjeldende lover. Midlertidig lov 27. mars 2020 nr. 17 om forskriftshjemmel
for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven) ble vedtatt av
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Stortinget 21. mars 2020. Loven gir på nærmere vilkår Kongen myndighet til å fastsette
forskrifter om nødvendige og forholdsmessige tiltak som kan utfylle, supplere eller
fravike nærmere angitte lover. Dette omfatter aksjeloven, allmennaksjeloven,
regnskapsloven, revisorloven og samvirkelova. Ved endringslov 24. april 2020 nr. 34
vedtok Stortinget å forlenge koronalovens varighet med en måned. Loven oppheves 27.
mai 2020, jf. koronaloven § 7.
Det er uvisst hvor lenge de særskilte forholdene som utbruddet av covid-19 har medført,
vil vare. Det samme gjelder pålegg og anbefalinger som hjemmekontor,
karantenebestemmelser, reiserestriksjoner, råd om hvor mange som kan samles mv. for å
minske smittespredning mv. Selv om restriksjonene skulle bli opphevet i Norge, er det
ikke gitt at andre land vil gjøre det samtidig, noe som bl.a. vil kunne forhindre eller gjøre
det vanskelig for utenlandske aksjeeiere og styremedlemmer å delta på generalforsamling
eller årsmøter mv.
Utbruddet av covid-19, samt myndighetenes pålegg og anbefalinger som følge av
utbruddet, har gjort det vanskelig for næringslivet å overholde alle krav i foretaks - og
regnskapslovgivningen. De fleste foretakene er regnskapspliktige, men vil kunne ha
problemer med å få utarbeidet og fastsatt årsregnskapet innenfor lovfastsatte frister i
regnskapslovgivningen. Foretakene skal også avholde ordinær generalforsamling eller
ordinært årsmøte. Krav til fysiske møter er ikke forenlige med restriksjoner på hvor
mange som kan samles, reiserestriksjoner mv. Selv om det er åpnet for å holde møter uten
fysisk oppmøte, er det ikke alle som per i dag evner å avholde møter digitalt. Dette
gjelder blant annet enkelte samvirker med mange andelseiere.
Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt innspill fra en
rekke aktører om at fristene for å fastsette årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning
og sende disse regnskapsdokumentene inn til Regnskapsregisteret, er utfordrende for
næringslivet å overholde på grunn av utbruddet av covid-19. Det samme gjelder fristene i
aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova for å avholde ordinær generalforsamling
og ordinært årsmøte. Aktørene ber om at de lovbestemte fristene utsettes.

3 Frist for å fastsette årsregnskap, årsberetning,
revisjonsberetning mv.
Det følger av regnskapsloven § 3-1 første og annet ledd at regnskapspliktige for hvert
regnskapsår skal utarbeide årsregnskap og årsberetning i samsvar med bestemmelsene i
regnskapsloven. Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder ikke for små foretak, jf.
regnskapsloven § 3-1 annet ledd annet punktum. Det følger videre av regnskapsloven
§ 3-1 tredje ledd at årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder
etter regnskapsårets slutt. Etter revisorloven § 5-6 skal revisor avgi revisjonsberetning
uten unødig opphold etter at årsregnskapet er fastsatt og senest syv måneder etter
regnskapsårets slutt. For aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper gjelder likevel fristene i
aksjeloven § 7-4 og allmennaksjeloven § 7-4. Etter disse bestemmelsene skal
revisjonsberetningen være styret i hende senest to uker før den ordinære
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generalforsamlingen. I allmennaksjeselskaper med aksjer opptatt til notering på regulert
marked skal revisjonsberetningen være styret i hende senest 22 dager før den ordinære
generalforsamlingen. Se kapittel 4 for nærmere omtale av fristene for å avholde ordinær
generalforsamling i aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper.
Senest én måned etter fastsettelse av årsregnskapet skal regnskapspliktige sende et
eksemplar av årsregnskapet til Regnskapsregisteret, jf. regnskapsloven § 8-2. Det samme
gjelder eventuell årsberetning, revisjonsberetning og rapport om betalinger til
myndigheter mv. etter regnskapsloven § 3-3d. Dokumentene skal følge som vedlegg til et
oversendelsesbrev til Regnskapsregisteret. I brevet skal det opplyses når årsregnskapet er
fastsatt. Fristen for innsending til Regnskapsregisteret følger fristen for fastsettelse av
årsregnskap mv. Det er derfor ikke behov for å regulere innsendingsfristen særskilt.
Det følger av regnskapsloven § 8-3 første ledd at dersom årsregnskap, årsberetning,
revisjonsberetning eller oversendelsesbrev som skal sendes til Regnskapsregisteret, ikke
er innsendt før 1. august året etter regnskapsåret, skal den regnskapspliktige betale
forsinkelsesgebyr.
For de fleste regnskapspliktige er fristene henholdsvis 30. juni for fastsettelse av
årsregnskapet og 31. juli for innsending til Regnskapsregisteret. Enkelte
regnskapspliktige har avvikende regnskapsår, noe som innebærer at fristene for
fastsettelse og innsending faller på andre tidspunkter.
Departementene har mottatt innspill om at utbruddet av covid-19 medfører behov for
utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskapet og innsending av dette til
Regnskapsregisteret. Utbruddet har medført regnskapsfaglige spørsmål for de enkelte
foretakene, herunder forutsetningene for videre drift. Det er en risiko for at regnskap
avlegges basert på uriktige forutsetninger. I tillegg har pandemien medført økte behov for
løpende bistand fra regnskapsførere og revisorer. Dette gjelder blant annet arbeid med
utarbeidelse av grunnlagsdokumentasjon for permitteringer, reforhandling av låneavtaler,
søknader på kompensasjonsordninger og redningspakker fra det offentlige mv.
Departementene har i tillegg mottatt innspill om at det vil være foretak som ikke får
avlagt regnskap innenfor fristene som følge av redusert produksjonskapasitet hos
regnskapsførere og revisorer. Regnskapsregisteret har kompetanse til å helt eller delvis
ettergi forsinkelsesgebyr. Det å fastsette årsregnskapet mv. og sende inn
regnskapsdokumentene til Regnskapsregisteret etter de lovbestemte fristene vil likevel
innebære brudd på regnskapsloven og eventuelle krav etter de enkelte foretakslovene.
En utsettelse av fristene for å fastsette årsregnskapet mv. og sende inn dokumentene til
Regnskapsregisteret vil forsinke regnskapsbrukernes tilgang til regnskapene, men vil
likevel kunne gi grunnlag for at regnskapene fremlegges så hurtig som mulig og med
tilstrekkelig kvalitet. Som følge av de forhold nevnt ovenfor, foreligger det etter
departementenes vurdering tungtveiende grunner for å utsette fristen for fastsettelse av
årsregnskap og årsberetning i 2020. Tilsvarende gjelder for revisors avgivelse av
revisjonsberetningen. Departementene foreslår derfor at fristen for å fastsette årsregnskap
og årsberetning etter regnskapsloven § 3-1 tredje ledd og fristen for å avgi
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revisjonsberetning etter revisorloven § 5-6 første ledd utsettes med to måneder i 2020.
Departementene foreslår også at fristen for å ilegge forsinkelsesgebyr for forsinket
innsendelse til Regnskapsregisteret etter regnskapsloven § 8-3 første ledd, utsettes med to
måneder i 2020. Det vises til lovforslaget § 2 og § 3.
Departementene forutsetter at foretakene kun benytter seg av muligheten til utsatt frist
dersom det er nødvendig for å sikre avgivelse av regnskap med tilstrekkelig kvalitet.
Særlig om foretak med omsettelige verdipapirer notert på regulert marked og foretak
underlagt tilsyn av Finanstilsynet
Lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven) kapittel 5
inneholder særlige regler om løpende og periodisk informasjonsplikt, offentliggjøring mv.
for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked, som
kommer i tillegg til reglene i regnskapsloven. Foretaket skal etter verdipapirhandelloven
§ 5-5 utarbeide årsrapport som skal offentliggjøres senest fire måneder etter
regnskapsårets utgang. Årsrapporten skal inneholde revidert årsregnskap og årsberetning,
samt en erklæring fra styret og daglig leder om riktigheten av årsregnskapet og
årsberetningen. Verdipapirhandelloven kapittel 5 gjennomfører EØS-forpliktelser som
følger av rapporteringsdirektivet, og innebærer at norske foretak er underlagt den samme
reguleringen som andre foretak i EØS. Etter departementenes vurdering bør ikke fristen
utsettes for norske foretak alene. Departementene viser for øvrig til uttalelse fra Den
europeiske finanstilsynsmyndigheten ESMA 27. mars 2020, som Finanstilsynet sluttet seg
til, om hvordan noterte foretak skal forholde seg til frister som gjelder finansiell
rapportering.1 Etter departementenes vurdering er det på denne bakgrunn ikke tilsvarende
behov for å utsette fristene for fastsettelse og innsending av årsregnskap og årsberetning
samt revisjonsberetning for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til handel p å
regulert marked. Departementene foreslår ikke å utsette fristen for disse foretakene.
En rekke av foretakene under tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven er underlagt
særskilte årsregnskapsforskrifter hvor det stilles egne krav til regnskapsavleggelse som
kommer i tillegg til regnskapslovens krav. Det følger blant annet av forskrift 16.
desember 1998 nr. 1240 om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsfo retak
§ 2-1 at forslag til årsregnskap og årsberetning skal vedtas av institusjonens styre senest
tre måneder etter regnskapsårets slutt. Departementene legger til grunn at mange av
foretakene under tilsyn av Finanstilsynet på denne bakgrunn allerede vil ha utarbeidet
årsregnskap, og årsberetning og at behovet for utsatt frist er mindre for disse foretakene.
Når det gjelder øvrige foretak under tilsyn som ikke er underlagt særskilte frister, legges
det til grunn at konsesjonspliktig virksomhet vil klare å oppfylle gjeldende frister.
Departementene foreslår ikke å utsette fristen for foretak underlagt tilsyn av
Finanstilsynet.

1

https://www.finanstilsynet.no/nyhetsarkiv/nyheter/2020/finansiell-rapportering-for-noterte-selskaper/
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4 Frist for å avholde ordinær generalforsamling og
ordinært årsmøte
Foretakslovgivningen har krav til at ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte
skal avholdes innen en bestemt frist. Etter aksjeloven § 5-5 første ledd og
allmennaksjeloven § 5-6 første ledd skal ordinær generalforsamling avholdes innen seks
måneder etter utgangen av hvert regnskapsår. Samme frist er fastsatt i samvirkelova § 41
første ledd første punktum for samvirkeforetak med regnskapsplikt. Enkelte foretak har
vedtektsfestet en tidligere frist for å avholde ordinær generalforsamling eller ordinært
årsmøte enn det som følger av loven. I Prop. 115 L (2019–2020) punkt 6.4 er det foreslått
at disse foretakene i stedet kan følge de lovbestemte fristene for å avholde møtet.
Aksjeloven § 5-5, allmennaksjeloven § 5-6 og samvirkelova § 41 angir hvilke saker skal
behandles og avgjøres på ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. I aksjeselskaper
og allmennaksjeselskaper, samt samvirkeforetak med regnskapsplikt, skal ordinær
generalforsamling og ordinært årsmøte godkjenne årsregnskapet og eventuell
årsberetning. Ordinær generalforsamling i allmennaksjeselskaper skal også behandle
styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter
allmennaksjeloven § 6-16 a. I allmennaksjeselskaper som plikter å gi en redegjørelse for
foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b, skal den ordinære generalforsamlingen også
behandle denne redegjørelsen.
Tilbakemeldinger fra næringslivet tyder på at utbruddet av covid-19 gjør at foretak ikke
klarer å ferdigstille årsregnskapet og eventuell årsberetning tidsnok til at dokumentene
kan behandles på ordinær generalforsamling eller ordinært årsmøte. I slike tilfeller vil
foretakene kunne bryte krav i foretaks- og regnskapslovgivningen. Foretaks- og
regnskapslovgivningen har bestemmelser om straffansvar ved brudd.
I Prop. 115 L (2019–2020) har regjeringen foreslått at foretakene kan avholde møter ved
hjelp av elektroniske hjelpemidler. Dette for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av
covid-19 knyttet til restriksjoner og råd om reisevirksomhet, hvor mange som kan møtes
mv. Likevel er det ikke alle foretak som vil klare å avholde digitale møter. Det kan for
eksempel skyldes manglende tilgang til tekniske løsninger eller manglende kunnskap om
bruk av slike løsninger.
For at utsettelse av fristene etter regnskapsloven § 3-1 og § 8-3 og revisorloven § 5-6 skal
få den ønskede virkningen for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og regnskapspliktige
samvirkeforetak, bør fristen i aksjeloven, allmennaksjeloven og samvirkelova for å
avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte utsettes tilsvarende. Fastsettelse
av årsregnskap mv. skjer i ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte. Dersom
fristene for avholdelse av disse møtene ikke utsettes, vil ikke foretakene kunne benytte
seg av fristutsettelsene foreslått i regnskapsloven og revisorloven, jf. lovforslaget § 2,
uten samtidig å bryte krav i foretakslovgivningen. Departementene foreslår derfor at
fristen i aksjeloven § 5-5 første ledd, allmennaksjeloven § 5-6 første ledd og
samvirkelova § 41 første ledd første punktum utsettes med to måneder for avholdelse av
ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i 2020. Det vises til lovforslaget § 4.
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Departementene forutsetter at foretakene kun benytter seg av muligheten til utsatt frist for
å avholde møtet dersom det er nødvendig for å sikre en forsvarlig behandling av enhver
sak på ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte.
Som nevnt i kapittel 3, omfattes ikke foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp til
handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter
finanstilsynsloven, av forslagene til utsettelse av fristene i regnskapsloven og
revisorloven. Det tilsier at det heller ikke gis utsettelse av fristene for å avholde ordinær
generalforsamling og ordinært årsmøte i slike foretak.

5 Økonomiske og administrative konsekvenser
Utsettelse av fristene for fastsettelse av årsregnskap og eventuell årsberetning, samt
avholdelse av ordinær generalforsamling, årsmøte mv., medfører i seg selv ingen
kostnader for det offentlige, men Regnskapsregisteret vil få forskjøvet perioden hvor det
mottar årsregnskap mv. til registrering. Oppdaterte og tilgjengelige regnskaper er bl.a.
viktig for at kreditorer og andre tredjemenn skal kunne vurdere kredittrisiko, og for å
synliggjøre ev. økonomiske problemer som kan kreve tiltak for å sikre videre drift. Den
foreslåtte utsettelsen forsinker tilgangen til regnskapet, men kan gi grunnlag for at
regnskapene fremlegges så hurtig som mulig og med tilstrekkelig kvalitet.

6 Merknader til de enkelte bestemmelsene
Til § 1 Lovens formål
Paragrafen angir lovens formål. Dette er å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid 19 for foretak med regnskapsplikt.
Til § 2 Utsettelse av frist for å fastsette årsregnskap og årsberetning og fristen for å
ilegge forsinkelsesgebyr for manglende innsending til Regnskapsregisteret
Paragrafen utsetter fristene for å fastsette årsregnskap og årsberetning for
regnskapspliktige.
Etter regnskapsloven § 3-1 tredje ledd skal årsregnskapet og årsberetningen fastsettes
senest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Første ledd fastsetter at fristen utsettes
med to måneder for regnskapsavleggelse i 2020.
Etter regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum skal den regnskapspliktige betale
forsinkelsesgebyr dersom årsregnskap, årsberetning eller oversendelsesbrev som skal
sendes til Regnskapsregisteret, ikke er avsendt før 1. august året etter regnskapsåret.
Annet ledd fastsetter at fristen utsettes med to måneder i 2020.
Etter tredje ledd gjelder ikke utsettelsen for regnskapspliktige med omsettelige
verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av
Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Med regulert marked siktes det til definisjonen i
verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.

Side 8 av 10

15.5.2020
Til § 3 Utsettelse av frist for å avgi revisjonsberetning
Etter revisorloven § 5-6 første ledd skal revisor avgi revisjonsberetning uten unødig
opphold etter at årsregnskapet er fastsatt og senes syv måneder etter regnskapsårets slutt.
Første ledd fastsetter at fristen for å avgi revisjonsberetning i 2020 utsettes med to
måneder i 2020.
Etter annet ledd gjelder ikke utsettelsen for revisjonsberetning for regnskapspliktige med
omsettelige verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt
tilsyn av Finanstilsynet etter finanstilsynsloven. Med regulert marked siktes det til
definisjonen i verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.
Til § 4 Utsettelse av frist for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært
årsmøte i aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak
Paragrafen utsetter fristene for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i
aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak.
Etter aksjeloven § 5-5 første ledd og allmennaksjeloven § 5-6 første ledd er fristen for å
avholde ordinær generalforsamling «[i]nnen seks måneder etter utgangen av hvert
regnskapsår», normalt 30. juni. Første ledd fastsetter at disse fristene utsettes med to
måneder for ordinær generalforsamling i 2020.
For samvirkeforetak med regnskapsplikt er fristen for å avholde ordinært årsmøte etter §
41 første ledd første punktum «[i]nnan seks månader etter utgangen av kvart
rekneskapsår», normalt 30. juni. Annet ledd fastsetter at denne fristen utsettes med to
måneder for ordinært årsmøte i 2020.
Etter tredje ledd gjelder ikke utsettelsen for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp
til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter
finanstilsynsloven. Med regulert marked siktes det til definisjonen i
verdipapirhandelloven § 2-7 fjerde ledd.
Til § 5 Lovens ikrafttredelse og varighet
Loven er tidsbegrenset. Loven gjelder frem til 31. desember 2020, slik at foretak med
avvikende regnskapsår også omfattes av forslaget.
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Forslag til midlertidig lov om utsettelse av fristene for
fastsettelse av årsregnskap mv. og avholdelse av ordinær
generalforsamling mv. for å avhjelpe konsekvenser av
utbrudd av covid-19
§ 1 Lovens formål
Lovens formål er å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av covid-19 for foretak med
regnskapsplikt.
§ 2 Utsettelse av frist for å fastsette årsregnskap og årsberetning og frist for å ilegge
forsinkelsesgebyr for manglende innsending til Regnskapsregisteret
(1) Fristen i regnskapsloven § 3-1 tredje ledd for å fastsette årsregnskap og
årsberetning utsettes med to måneder i 2020.
(2) Fristen i regnskapsloven § 8-3 første ledd første punktum for å ilegge
forsinkelsesgebyr utsettes med to måneder i 2020.
(3) Første og annet ledd gjelder ikke regnskapspliktige med omsettelige verdipapirer
tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter
finanstilsynsloven.
§ 3 Utsettelse av frist for å avgi revisjonsberetning
(1) Fristen i revisorloven § 5-6 for å avgi revisjonsberetning utsettes med to måneder
i 2020.
(2) Første ledd gjelder ikke revisjonsberetning for regnskapspliktige med omsettelige
verdipapirer tatt opp til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av
Finanstilsynet etter finanstilsynsloven.
§ 4 Utsettelse av frist for å avholde ordinær generalforsamling og ordinært årsmøte i
aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper og samvirkeforetak
(1) Fristen i aksjeloven § 5-5 første ledd og allmennaksjeloven § 5-6 første ledd for å
avholde ordinær generalforsamling, utsettes med to måneder for ordinær
generalforsamling i 2020.
(2) Fristen i samvirkelova § 41 første ledd første punktum for å avholde ordinært
årsmøte, utsettes med to måneder for ordinært årsmøte i 2020.
(3) Første og annet ledd gjelder ikke for foretak med omsettelige verdipapirer tatt opp
til handel på regulert marked eller som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet etter
finanstilsynsloven.
§ 5 Lovens ikrafttredelse og varighet
Loven trer i kraft straks. Loven oppheves 1. januar 2021.
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