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BOLAGSRÄTT

Det finns inte någon riktig kodifierad europeisk bolagsrätt och medlemsstaterna fortsätter
att tillämpa sina egna bolagsrättsliga bestämmelser, som ibland ändras för att anpassas till
EU:s direktiv och förordningar. Det pågående arbetet för att införa en modern och effektiv
bolagsrätt och ett bolagsrättsligt system för europeiska företag, investerare och anställda
syftar till att förbättra företagsklimatet i EU.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 49, 50.1 och 50.2 g i EUF-fördraget; artikel 54 andra stycket i EUF-fördraget;
artiklarna 114, 115 och 352 i EUF-fördraget.

MÅL

Ett effektivt bolagsrättsligt system skapar ett positivt företagsklimat på den inre marknaden
i hela EU. Syftet med harmoniseringen av bolagsrätten är att främja förverkligandet av
etableringsfriheten (avdelning IV kapitel 2 i EUF-fördraget) och genomföra den grundläggande
rättighet som fastställs i artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande
rättigheterna, dvs. näringsfriheten inom ramen för artikel 17 i stadgan (rätt till egendom)
(se faktablad 1.1.6).
I artikel 49 andra stycket i EUF-fördraget säkerställs rätten att starta och utöva verksamhet som
egenföretagare samt rätten att bilda och driva företag och bolag.
Syftet med EU-bestämmelser på detta område är att möjliggöra företagsbildande var som
helst i EU under åtnjutande av fri rörlighet för personer, tjänster och kapital, erbjuda skydd
för aktieägare och andra parter med ett särskilt intresse för bolag, göra företagen mer
konkurrenskraftiga och uppmuntra företag att samarbeta över gränserna.
Eftersom den inre marknaden innebär att det inrättas Europaövergripande bolag måste dessa
kunna bedriva sin verksamhet i hela EU i överensstämmelse med en enhetlig rättslig ram.

RESULTAT

A. Ett minimum av gemensamma förpliktelser
Det finns inte någon riktig kodifierad europeisk bolagsrätt, men harmoniseringen av
de nationella bolagsrättsliga bestämmelserna har skapat några minimistandarder och
inbegriper områden såsom skyddet av aktieägarnas intressen och rättigheter, bestämmelser
om uppköpserbjudanden för aktiebolag, offentlighet i filialer, fusioner och delningar av
bolag, minimiregler för enmansbolag med begränsat ansvar, finansiell rapportering och
redovisning, lättare och snabbare tillgång till information om bolag och vissa förenklingar av
redovisningskraven för bolagen.

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sv/FTU_1.1.6.pdf
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1. Etablering av bolag, kapital och redovisningskrav
Rådets första direktiv på området (68/151/EEG) härrör från 1968 och har ändrats många gånger
(senast genom direktiv 2009/101/EG, som ändrades genom direktiv 2012/17/EU). Det har till
syfte att ge allmänheten enklare och snabbare tillgång till information om bolag och behandlar
bland annat giltigheten för ett bolags förpliktelser och bolagets ogiltighet. Det tillämpas på
samtliga publika och privata aktiebolag. Ett andra rådsdirektiv på området (direktiv 77/91/EEG
från 1976, ersatt av direktiv 2012/30/EU) berör bara aktiebolag. För att bilda ett sådant krävs
det enligt detta direktiv en viss miniminivå av tecknat kapital (för närvarande 25 000 euro),
som en säkerhet för borgenärer och en kompensation för bolagsmännens begränsade ansvar. Det
finns också bestämmelser om att bibehålla och ändra kapital och minimikrav när det gäller vilka
uppgifter som ett aktiebolags bolagsordningar måste innehålla. Det tolfte bolagsrättsdirektivet
(2009/102/EG av den 16 september 2009) utgör en ram för enmansbolag med begränsat ansvar ,
där alla aktier innehas av en enda aktieägare.
2. Företagsverksamhet som involverar mer än ett land
Genom det elfte bolagsrättsdirektivet (89/666/EEG, med ändringar) införs redovisningskrav
för utländska filialer till företag. Det innefattar EU-företag som inrättar filialer i ett annat
EU-land eller företag från icke-EU-medlemsstater som inrättar filialer i EU. Genom rådets
direktiv 2014/86/EU av den 8 juli 2014 om ett gemensamt beskattningssystem för moderbolag
och dotterbolag hemmahörande i olika medlemsstater införs beskattningsbestämmelser
som är konkurrensneutrala för koncerner från olika medlemsstater. Det finns inte någon
dubbelbeskattning av utdelningar från ett dotterbolag i en medlemsstat till moderbolaget i en
annan medlemsstat (se även rådets direktiv 2008/7/EG av den 12 februari 2008 om indirekta
skatter på kapitalanskaffning).
Direktiv 2004/25/EG om uppköpserbjudanden syftar till att fastställa minimiriktlinjer för
genomförandet av uppköp av bolag som omfattas av medlemsstaternas lagar. Det fastställer
minimistandarder för uppköpserbjudanden eller förändringar av kontrollen och har till syfte
att skydda minoritetsaktieägare, arbetstagare och andra berörda parter. Direktiv 2012/17/
EU handlar om sammankoppling av centrala register, handelsregister och bolagsregister
(företagsregister). Det medförde ändringar av tre bolagsrättsdirektiv – 89/666/EEG, 2005/56/
EG och 2009/101/EG. Dessutom innehåller kommissionens genomförandeförordning (EU)
2015/884 tekniska specifikationer och förfaranden som krävs för systemet för sammankoppling
av företagsregister.
3. Bolagens omstrukturering (inhemska fusioner och delningar av bolag, flytt av säte)
Aktieägare och tredje parter har samma garantier vid bolagets omstruktureringar (fusioner och
delningar). Direktiv 2011/35/EU (som upphävde rådets tredje direktiv 78/855/EEG) om fusioner
av aktiebolag omfattar skydd för aktieägare, borgenärer och arbetstagare. Rådets sjätte direktiv
(82/891/EEG) om delning av aktiebolag ändrades genom direktiv 2007/63/EG med avseende på
kravet på ett utlåtande från en oberoende sakkunnig vid en fusion eller en delning av aktiebolag
och genom direktiv 2009/109/EG i syfte att förenkla skyldigheterna i fråga om rapportering
och dokumentation. Det omfattar också skydd för aktieägare, borgenärer och arbetstagare.
Det tionde bolagsrättsdirektivet (2005/56/EG) om gränsöverskridande fusioner av bolag med
begränsat ansvar avser att underlätta gränsöverskridande fusioner av aktiebolag. Det upprättas i
direktivet en enkel ram som gör det möjligt att undvika likvidering av uppköpta bolag. Direktivet
ska tillämpas på fusioner av aktiebolag som har bildats i enlighet med en medlemsstats
lagstiftning och som har sitt säte, sitt huvudkontor eller sin huvudsakliga verksamhet inom
unionen, under förutsättning att minst två av bolagen omfattas av lagstiftningen i olika
medlemsstater. Det tillämpas på alla aktiebolag, med undantag för fondföretag. Att flytta sätet

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0001.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.144.01.0001.01.ENG
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för ett aktiebolag från en medlemsstat till en annan och att genomföra en fusion eller delning av
bolaget är ett grundläggande inslag i den etableringsfrihet som garanteras genom artiklarna 49
och 54 i EUF-fördraget (EU-domstolens dom i Cartesio-målet[1]). Principen om etableringsfrihet
ger dock inte ett bolag rätten att flytta från sin hemmedlemsstat till en annan medlemsstat och
samtidigt bibehålla sin rättskapacitet. Parlamentet har därför vid ett flertal tillfällen efterlyst ett
förslag om gränsöverskridande flyttning av säten (14:e bolagsrättsdirektivet). Möjligheten till
gränsöverskridande överföring av stadgeenligt säte är en fråga som ännu inte har lösts.
4. Garantier för bolagens finansiella situation
För att redovisningsinformation ska vara likvärdig i alla medlemsstater föreskrivs i det fjärde,
sjunde och åttonde direktivet (78/660/EEG, 84/349/EEG och 84/253/EEG, som ersatts av
direktiv 2013/34/EU och 2006/43/EG) att redovisningshandlingarna (bokslut, konsoliderade
räkenskaper och godkännande av de personer som utför de lagenliga kontrollerna av
räkenskaperna) ska ge en rättvisande bild av företagets tillgångar och skulder, ekonomiska
ställning samt resultat. Förordning (EG) nr 1606/2002 om tillämpning av internationella
redovisningsstandarder harmoniserar den ekonomiska information som börsnoterade bolag
ska lämna för att skydda investerarna. Genom direktiv 2013/34/EU infördes också en
skyldighet för börsnoterade företag i EU att i årsbokslutet infoga en företagsstyrningsrapport.
Syftet med direktiv 2006/43/EG är att stärka tillförlitligheten hos bolagens balansräkningar
genom att fastställa minimikrav som är relevanta för den lagstadgade revisionen av bokslut
och konsoliderade räkenskaper. Genom direktiv 2009/49/EG förenklas redovisningskraven
för mikroföretag i syfte att öka deras konkurrenskraft och förbättra deras tillväxtpotential.
Förordningen från 2015 om insolvensförfaranden (baserad på artikel 81 i EUF-fördraget om
civilrättsligt samarbete) bidrar till att lösa konflikter i samband med jurisdiktioner och lagar
i gränsöverskridande insolvensförfaranden, och garanterar erkännandet av insolvensrelaterade
domar i hela EU. Den harmoniserar inte medlemsstaternas väsentliga insolvenslagar,
utan fastställer endast gemensamma regler för den domstol som är behörig att inleda
insolvensförfaranden, för den tillämpliga lagen och för erkännandet av domstolens beslut när
en gäldenär blir insolvent. Huvudsyftet är att undvika att tillgångar eller rättsliga förfaranden
förs över från en medlemsstat till en annan, vilket kan förbättra företags eller enskildas rättsläge.
Ett nytt förslag från december 2016 till direktiv om ramar för förebyggande omstrukturering
(eller ”en andra chans för företagare”) skulle bidra till att öka effektiviteten i omstrukturerings-,
insolvens- och nedskrivningsförfaranden.
5. Gränsöverskridande utövande av aktieägarnas rättigheter
Genom direktiv 2007/36/EG (ändrat genom direktiv 2014/59/EU och (EU) 2017/828) om
utnyttjande av vissa av aktieägares rättigheter i börsnoterade bolag undanröjs de viktigaste
hindren för röstning över gränserna i de börsnoterade bolag som har sitt säte i en medlemsstat,
genom att särskilda krav införs när det gäller vissa av aktieägarnas rättigheter i samband
med bolagsstämman. I direktivet fastställs också vissa rättigheter för aktieägare i börsnoterade
bolag, däribland tillgång till relevant information i tid om bolagsstämmor och enklare
fullmaktsröstning. Direktiv (EU) 2017/828 uppmuntrar aktieägarengagemang och inför krav
i samband med identifiering av aktieägare, överföring av information, underlättande av
utövandet av aktieägarrättigheter, transparens för institutionella investerare, kapitalförvaltare
och röstningsrådgivare, ersättning till ledande befattningshavare samt transaktioner med
närstående parter.

[1]Domen av den 16 december 2008, Cartesio, mål C-210/06, ECLI:EU:C:2008:723, punkterna 111–113 (Europeiska
unionens domstol).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1397142682708&uri=CELEX:32013L0034
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1397142478478&uri=CELEX:32007L0036
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1496053453979&uri=CELEX:32017L0828


Faktablad om EU - 2017 4

B. Juridiska personer i EU
Regler om juridiska personer är tillämpliga i hela EU. De existerar sida vid sida med nationella
regler.
1. Europabolag (SE)
Efter ett utdraget dödläge (förhandlingarna höll på i 30 år) antog rådet de två rättsakter som
krävdes för inrättandet av Europabolag, nämligen förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för
Europabolag och direktiv 2001/86/EG om komplettering av stadgan för Europabolag vad gäller
arbetstagarinflytande. Härigenom blir det möjligt att bilda ett bolag på EU:s territorium i form
av ett aktiebolag med den latinska beteckningen ”Societas Europaea” (SE). Flera möjligheter
står till buds för företag i minst två medlemsstater som vill bilda ett SE: fusion, upprättande
av ett holdingbolag, bildande av ett dotterbolag eller ombildning till ett SE. Ett SE måste vara
utformat som ett aktiebolag. För att sådana bolag ska vara av rimlig storlek måste kapitalet
uppgå till minst 120 000 euro.
Direktiv 2001/86/EG syftar till att se till att bildandet av ett SE inte innebär att de arrangemang
för arbetstagarinflytande som är etablerade inom de bolag som vill bilda ett SE försvinner eller
försämras när detta SE bildas. Om rätt till medverkan föreligger inom ett eller flera bolag som
bildar ett SE-bolag, bevaras denna rätt och överförs till SE-bolaget när detta har bildats, om inte
de berörda parterna beslutar något annat inom ramen för det ”särskilda förhandlingsorgan” som
består av företrädare för arbetstagare från alla berörda bolag.
2. Europeiska kooperativa föreningar (SCE-föreningar)
Genom förordning (EG) nr 1435/2003 om stadgan för europeiska kooperativa föreningar
(SCE-föreningar) får dessa föreningar en enhetlig rättslig ställning. Den gör det möjligt för
personer som är bosatta i olika medlemsstater eller rättssubjekt som är bildade enligt lag i olika
medlemsstater att upprätta kooperativ. Med ett minimikapital på 30 000 euro kan dessa nya SCE-
föreningar bedriva verksamhet på hela den inre marknaden, som en enda juridisk person och
med samma bestämmelser och struktur. Dessutom kan kooperativ i flera olika medlemsstater
nu gå samman och bilda en SCE-förening. Avslutningsvis kan ett nationellt kooperativ som är
verksamt i en annan medlemsstat än den i vilken det har sitt huvudkontor ombildas till en SCE-
förening utan att först träda i likvidation.
Direktiv 2003/72/EG kompletterar denna stadga när det gäller arbetstagarinflytande i SCE-
föreningar, för att garantera att de arrangemang för arbetstagarinflytande som är etablerade inom
de bolag som vill bilda en SCE-förening inte försvinner eller försämras när en sådan förening
bildas.
3. Europeisk ekonomisk intressegruppering (EEIG)
I rådets förordning (EEG) nr 2137/85 fastställs en stadga för europeiska ekonomiska
intressegrupperingar (EEIGs). Europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG), som har
rättskapacitet, gör det möjligt för ett bolag i en medlemsstat att samarbeta i ett samriskföretag
(till exempel för att underlätta eller utveckla medlemmarnas ekonomiska verksamhet men
inte för att skapa vinst för intressegrupperingen) med bolag eller fysiska personer från andra
medlemsstater. Vinsten ska fördelas mellan medlemmarna. Intressegrupperingens verksamhet
får endast vara av understödjande karaktär i förhållande till medlemmarnas ekonomiska
verksamhet. En europeisk ekonomisk intressegruppering får inte erbjuda sina egna andelar på
marknaden.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX:31985R2137
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4. Privata enmansbolag med begränsat ansvar (SUP)
Den 10 april 2014 lade kommissionen fram ett förslag (COM(2014)0212) till
Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar (Societas
Unius Personae). Syftet med detta förslag är att göra det lättare att över gränserna mellan
medlemsstaterna bilda ett sådant bolag med en enda aktieägare i EU.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Parlamentet har alltid lyckats ändra lagstiftning, till exempel genom att försvara arbetstagarnas
deltagande i företag eller genom att påskynda bildandet av olika europeiska bolagsformer
för att underlätta företagens gränsöverskridande verksamhet. I februari 2007 uppmanade
parlamentet därför kommissionen att lägga fram ett förslag om europeiska privata aktiebolag
för att tillgodose de små och medelstora företagens behov och göra en översyn av stadgan
för Europabolag för att förenkla bestämmelserna om bildandet av sådana bolag. Efter det
att två förslag till förordningar om europeiska föreningar och europeiska ömsesidiga bolag
dragits tillbaka uppmanade parlamentet kommissionen att lägga fram dessa förslag på nytt.
Parlamentet efterlyste också en lämplig rättslig ram för stiftelser och föreningar. Den 8 februari
2012 lade kommissionen fram ett förslag till rådets förordning om stadga för europeiska
stiftelser, ”Fundatio Europaea” (FE) i syfte att göra det lättare för detta slags organisationer att
tillhandahålla allmännyttiga tjänster i hela EU.
I sin resolution av den 14 juni 2012 om framtiden för EU:s bolagsrätt anser parlamentet
att EU-bolagsformer som kompletterar befintliga bolagsformer enligt nationell lag har en
stor potential och bör utvecklas ytterligare. Parlamentet uppmanar med kraft kommissionen
att, i syfte att tillgodose de små och medelstora företagens särskilda behov, göra ytterligare
insatser för att anta stadgan för ett europeiskt privat aktiebolag (SPE-bolag). Med anledning
av kommissionens meddelande antog parlamentet i februari 2013 en resolution om en förnyad
EU-strategi för företagens sociala ansvar. I sin resolution av den 14 mars 2013 om stadgan
för europeiska ömsesidiga bolag gav parlamentet råd till kommissionen om denna stadga.
Slutligen har parlamentet vid ett flertal tillfällen efterlyst ett 14:e bolagsrättsdirektiv om
gränsöverskridande flyttning av ett bolags säte, genom olika resolutioner och muntliga frågor,
i vilka man beklagar avsaknaden av gemensamma regler som undergräver företagens rörlighet
och därmed etableringsfriheten[2].
I april 2014 lade kommissionen fram ett förslag till direktiv om privata enmansbolag med
begränsat ansvar för att underlätta skapandet av bolag med en enda aktieägare i hela EU
(den 7 mars 2015 drog kommissionen tillbaka detta förslag).
Udo Bux
06/2017

[2]Till exempel resolutionen av den 25 oktober 2007 om europeiska privata aktiebolag och det fjortonde
bolagsrättsdirektivet om flyttning av ett bolags säte (EUT C 263 E, 16.10.2008, s. 671) och resolutionen av den 13 juni
2017 om genomförandet av gränsöverskridande fusioner och delningar (antagna texter, P8_TA(2017)0248).

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0396:FIN:SV:PDF
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