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Stadgar för det privata Europaaktiebolaget  

Europaparlamentets resolution med rekommendationer till kommissionen om stadgan för 

europeiska privata aktiebolag (2006/2013(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 192 andra stycket i EG-fördraget, 

– med beaktande av artiklarna 39 och 45 i arbetsordningen, 

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 21 maj 2003 till rådet och 

Europaparlamentet med titeln ”Modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning i 

Europeiska unionen – Handlingsplan” (KOM(2003)0284), 

– med beaktande av kommissionens offentliga utfrågning om framtida prioriteringar i 

handlingsplanen för en modernare bolagsrätt och effektivare företagsstyrning och dess 

resultat, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-0434/2006), och av 

följande skäl: 

A. Det villkor som fastställs i artikel 39.2 i arbetsordningen, det vill säga att inget sådant 

förslag redan håller på att utarbetas, är uppfyllt. 

B. Vid det offentliga samrådet i Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor 

den 22 juni 2006 underströks behovet av europeiska privata aktiebolag som rättslig form 

för små och medelstora företag som verkar gränsöverskridande. 

C. En eller flera fysiska eller juridiska personer som inte nödvändigtvis är bosatta i en 

medlemsstat bör kunna bilda europeiska privata aktiebolag inom gemenskapen, i enlighet 

med gemenskapsrättsliga bestämmelser och förfaranden, som måste fastställas i en 

förordning. 

D. Ett europeiskt privat aktiebolag bör vara en juridisk person, och dess skuldförbindelser 

gentemot borgenärerna bör vara begränsade till bolagets tillgångar. 

E. Europeiska privata aktiebolag utgör jämte nationella bolagsformer ytterligare en 

bolagsform som företag kan välja att anta. 

F. Europeiska privata aktiebolag bör ha möjlighet att välja att anta en monistisk eller 

dualistisk struktur. 

G. De europeiska privata aktiebolagen skall i sin hemstat registreras med aktuell 

kontorsadress i det land där de har sitt säte och i det register som upprättats på grundval 

av de nationella bestämmelserna i enlighet med direktiv 68/151/EEG, varvid särskilda 

mekanismer skall tillämpas för att kontrollera att stiftelseurkunden är korrekt och 

autentisk. 



H. Gemenskapens tillämpliga regelverk som föreskriver gränsöverskridande information till, 

samråd med och medverkan av arbetstagarna och bevarar arbetstagarnas befintliga rätt till 

medverkan (direktiv 94/45/EG och 2005/56/EG) bör upprätthållas till fullo, och 

följaktligen kommer den befintliga medbestämmanderätten för arbetstagarna inte att 

försämras då ett företag med en sådan medbestämmanderätt för arbetstagare omvandlas 

till ett europeiskt privat aktiebolag. 

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att under år 2007 på grundval av artikel 308 

i EG-fördraget förelägga parlamentet ett förslag till rättsakt om stadgan för europeiska 

privata aktiebolag som skall utarbetas inom ramen för interinstitutionella överläggningar 

och i enlighet med de detaljerade rekommendationer som bifogas detta dokument. 

2. Europaparlamentet konstaterar att rekommendationerna respekterar 

subsidiaritetsprincipen och medborgarnas grundläggande rättigheter. 

3. Europaparlamentet anser att förslaget inte har några ekonomiska konsekvenser. 

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och bifogade 

detaljerade rekommendationer till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament 

och regeringar. 

 



BILAGA: 
 

DETALJERADE REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I DET FÖRSLAG SOM 
BEGÄRTS 

 

Rekommendation 1 (om den gemenskapsrättsliga utformningen av företagsformen) 

Europaparlamentet anser att en stadga för europeiska privata aktiebolag i möjligaste mån bör 

omfatta gemenskapsrättsliga bestämmelser och i möjligaste mån undvika hänvisningar till 

nationell lagstiftning och därmed utformas som en enhetlig och slutgiltig stadga. Därför bör 

endast de bolagsrättsliga bestämmelserna i förordningen om stadgan för europeiska privata 

aktiebolag tillämpas, och de områden som omfattas av denna förordning bör falla utanför den 

nationella lagstiftningens tillämpningsområde. Detta gäller bolagets rättsliga form, rättsliga 

ställning och handlingsförmåga, bolagsbildandet, ändringar av stiftelseurkunden, omvandling 

och upplösning av bolaget, bolagets namn eller firma, organisationsstruktur, bolagsorganens 

rätt att företräda bolaget, erhållande eller förlust av medlemskap och därtill hörande rättigheter 

och skyldigheter, bolagets, den verkställande direktörens, bolagsorganens medlemmars och 

aktieägarnas ansvar för bolagets förbindelser, samt minimikrav rörande företagsledningens 

skyldigheter. Dessutom bör stadgan innehålla bestämmelser om hur bolagsorganen skall 

fungera, om majoriteter vid omröstningar, bolagsstämmor och villkor för köp och försäljning av 

aktieandelar. Dessa bestämmelser bör kunna formuleras på individuell basis. På andra områden 

tillämpas stadgan i huvudsak, och endast i andra hand bör övriga regler tillämpas, i följande 

rangordning: Andra gemenskapsrättsliga bestämmelser före bestämmelser för jämförbara 

bolagsformer i den medlemsstat i vilken aktiebolaget har sitt stadgeenliga säte. De relevanta 

jämförbara bolagsformerna i respektive medlemsstat bör nämnas i en bilaga. 

Rekommendation 2 (bildande av aktiebolag) 

Europaparlamentet anser att det bör vara möjligt för europeiska privata bolag att bildas från 

grunden eller utifrån ett befintligt bolag, eller som en följd av en sammanslagning mellan bolag 

eller i samband med ett gemensamt dotterbolag. Dessutom måste det vara möjligt att omvandla 

ett europeiskt privat aktiebolag till ett europabolag. 

Rekommendation 3 (aktiekapitalet) 

Europaparlamentet anser att de europeiska privata aktiebolagens aktiekapital bör delas upp i 

andelar med ett visst nominellt värde, att aktieägarnas andelar bör ges ett värde i hela euro, att 

minimikapitalet bör uppgå till 10 000 EUR eller motsvarande belopp i annan valuta vid 

tidpunkten för registrering, och att minimikapitalet inte nödvändigtvis måste betalas in eller 

bestämma omfattningen på aktieägarnas ansvar. 

Rekommendation 4 (organisation) 

Europaparlamentet föreslår att europeiska privata aktiebolag bör ha minst en verkställande 

direktör och att de första verkställande direktörerna tillsätts genom aktieägarnas beslut eller 

genom att omfattas av stiftelseurkunden, varvid sådana personer inte får komma i fråga som 

verkställande direktör vilka enligt domstolsbeslut eller beslut från förvaltningsmyndigheter på 

medlemsstatsnivå inte får inneha tjänster som motsvarar tjänsten som verkställande direktör. 



Rekommendation 5 (stiftelseurkundens innehåll) 

Europaparlamentet föreslår att stiftelseurkunden bör omfatta följande uppgifter: Aktiebolagets 

rättsliga form och namn, aktiebolagets varaktighet (om den är begränsad), verksamhetssyftet, 

aktiebolagets säte, aktiekapitalet och det eller de organ som kan företräda aktiebolaget gentemot 

tredje part och i rättsliga förfaranden samt det belopp som varje aktieägare förväntas erlägga 

som betalning för sina andelar. 

Rekommendation 6 (den verkställande direktörens ansvar) 

Europaparlamentet anser att de europeiska privata aktiebolagens verkställande direktörer måste 

vara enskilt eller solidariskt ansvariga gentemot aktiebolaget för alla handlingar som strider mot 

de civil- och straffrättsliga bestämmelser som är tillämpliga på aktiebolaget. 

Rekommendation 7 (om den verkställande direktörens och aktieägarnas ansvar vid 

minskning av tillgångarna) 

Europaparlamentet anser att bolagsorganen bör vara solidariskt ansvariga för skada som 

åsamkas aktiebolagen i form av minskade tillgångar till följd av dessa aktiebolags handlande i 

de fall då detta sker till förmån för vissa bolagsorgan, aktieägare eller personer som står dessa 

nära, och att mottagare av olagliga förmåner från aktiebolagen i fråga bör åläggas att låta dessa 

förmåner gå tillbaka. Parlamentet anser dock att detta ansvar endast bör bli aktuellt då man inte 

handlat i aktiebolagens intresse. Ansvar bör i synnerhet inte bli aktuellt då det europeiska 

privata aktiebolaget är engagerat i en samstämmig koncernstrategi där eventuella nackdelar 

kompenseras av koncerntillhörighetens fördelar. Frågan om verkställande direktörers och 

aktieägares ansvar bör enligt parlamentet falla utanför andra rättsliga bestämmelsers 

tillämpningsområde. 

Rekommendation 8 (om förordningens bilagor) 

Förordningen bör enligt Europaparlamentet omfatta följande bilagor: 

a)  artikelförslag som aktieägarna fullt ut eller delvis kan använda som mallar, 

b)  för varje medlemsstat de bolagsformer som jämställs med europeiska privata aktiebolag på 

områden som inte omfattas av denna förordning, i synnerhet områdena för redovisnings-, 

straff-, social- och arbetsrättsliga bestämmelser,  

c)  beteckningarna för bolagsorganen på Europeiska unionens olika officiella språk. 



Rekommendation 9 (om årsredovisningar) 

Europaparlamentet anser att europeiska privata aktiebolag bör regleras av de harmoniserade 

redovisningsbestämmelser (se direktiven 78/660/EEG1 och 83/349/EEG2) som i 

medlemsstaterna reglerar jämförbara bolagsformer. 

Rekommendation 10 (om omvandlingsmöjligheter) 

Europaparlamentet anser att europeiska privata aktiebolag måste ha möjlighet att fusioneras3, 

flytta sitt säte, genomgå företagsdelning och byta rättslig form för att bli ett europabolag4 – 

detta i möjligaste mån i enlighet med redan harmoniserad gemenskapslagstiftning. Om ingen 

tillämplig gemenskapslagstiftning föreligger bör de bestämmelser i medlemsstaterna gälla som 

tillämpas på jämförbara rättsliga former. I detta sammanhang anser parlamentet att hemstatens 

bestämmelser för medbestämmande bör tillämpas, i enlighet med rådande 

gemenskapslagstiftning. Det måste även vara möjligt att, under beaktande av arbetstagarnas 

befintliga rättigheter, omvandla nationella företag till europeiska privata aktiebolag. Detta gäller 

även omvandling av ett europeiskt privat aktiebolag för att återge det sin rättsliga form enligt 

nationell lagstiftning. 

Rekommendation 11 (om upplösning, likvidation, insolvens och betalningsinställelse) 

Europaparlamentet anser att de verkställande direktörerna vid europeiska privata aktiebolag 

måste åläggas att i fall av insolvens utan onödigt dröjsmål, dock senast efter tre veckor, låta 

inleda ett insolvensförfarande, och att samma verkställande direktörer, om de inte fullgör detta 

åliggande, omedelbart bör anses vara solidariskt ansvariga gentemot de borgenärer man 

åsamkat skada genom sitt handlande. Parlamentet anser att europeiska privata aktiebolag i 

övrigt när det gäller upplösning eller likvidation, insolvens och betalningsinställelse och 

motsvarande förfaranden bör regleras av de bestämmelser som i medlemsstaterna reglerar de 

bolagsformer med vilka europeiska privata aktiebolag jämställs genom denna förordning. När 

det gäller fall av insolvens bör de bestämmelser tillämpas som råder på platsen för aktiebolagets 

säte. 

 

 

 

 

 

                                                 
1  Rådets fjärde direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om 

årsbokslut i vissa typer av bolag (EGT L 222, 14.8.1978, s. 11). Direktivet senast ändrat genom 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1). 
2  Rådets sjunde direktiv 83/349/EEG av den 13 juni 1983 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om 

sammanställd redovisning (EGT L 193, 18.7.1983, s. 1). Direktivet senast ändrat genom direktiv 

2006/99/EG (EUT L 363, 20.12.2006, s. 137). 
3  Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om 

gränsöverskridande fusioner av bolag med begränsat ansvar (EUT L 310, 25.11.2005, s. 1). 
4  Rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag (EGT L 

294, 10.11.2001, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1791/2006 (EUT L 

363, 20.12.2006, s. 1). 


