
 

Til lovforslag nr. L 76 

 

Folketinget 2007-08 (2. samling) 
 

       
 

Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget den 6. maj 2008 

Betænkning 

over 

Forslag til lov om ændring af lov om aktieselskaber og lov om 

erhvervsdrivende fonde 
(Gennemførelse af ændringsdirektivet om vurderingsmandsudtalelser ved fusioner og spaltninger af 

aktieselskaber m.v.) 

[af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)] 

 

1. Udvalgsarbejdet 

Lovforslaget blev fremsat den 27. februar 2008 og var til 1. behandling den 27. marts 2008. Lov-

forslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Erhvervsudvalget. 

Møder 

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder. 

Høring 

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og erhvervs-

ministeren sendte den 17. december 2007 dette udkast til udvalget, jf. alm. del – bilag 30. Den 26. 

februar 2008 sendte økonomi- og erhvervsministeren de indkomne høringssvar samt et notat herom 

til udvalget. 

Spørgsmål 

Udvalget har stillet 3 spørgsmål til økonomi- og erhvervsministeren til skriftlig besvarelse, som 

denne har besvaret. 

2. Indstillinger 

Et flertal i udvalget (udvalget med undtagelse af EL) indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret. 

Et mindretal i udvalget (EL) indstiller lovforslaget til forkastelse ved 3. behandling. 

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin var på tids-

punktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde der-

med ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen. 

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen. 
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  Hans Christian Schmidt (V) fmd.  Jacob Jensen (V)   Rikke Hvilshøj (V)   

Lars Christian Lilleholt (V)   Tina Nedergaard (V)   Colette L. Brix (DF) nfmd.  

Pia Adelsteen (DF)   Mike Legarth (KF)   Per Ørum Jørgensen (KF)   Orla Hav (S)   

Ole Hækkerup (S)   Henrik Dam Kristensen (S)   Niels Sindal (S)   Karsten Hønge (SF)   

Flemming  Bonne (SF)   Morten Helveg Petersen (RV)   Frank Aaen (EL)  

Ny Alliance, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke 

medlemmer i udvalget. 

Folketingets sammensætning 

 

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47  Ny Alliance (NY) 3 

Socialdemokratiet (S) 45  Inuit Ataqatigiit (IA) 1 

Dansk Folkeparti (DF) 25  Siumut (SIU) 1 

Socialistisk Folkeparti (SF) 23  Tjóðveldisflokkurin (TF) 1 

Det Konservative Folkeparti (KF) 17  Sambandsflokkurin (SP) 1 

Det Radikale Venstre (RV) 

Enhedslisten (EL) 

  9 

  4 

 Uden for folketingsgrupperne 

(UFG) 

2 
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Bilag 1 

Oversigt over bilag vedrørende L 76 

Bilagsnr. Titel  

1 Høringsnotat og høringssvar, fra økonomi- og erhvervsministeren 

2 Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

3 Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget 

4 1. udkast til betænkning 

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 76 

Spm.nr. Titel  

1 Spm., om ministeren kan garantere, at der med lovforslaget ikke ska-

bes yderligere mulighed for skattespekulation, til økonomi- og er-

hvervsministeren, og ministerens svar herpå 

2 Spm. om, hvorfor bestemmelsen om vurderingsmandsudtalelser i sin 

tid blev indført, til økonomi- og erhvervsministeren, og ministerens 

svar herpå 

3 Spm. om en uddybning af oplysningerne i lovforslaget om de økono-

miske og administrative konsekvenser for erhvervslivet, til økonomi- 

og erhvervsministeren, og ministerens svar herpå 

  

 
 


