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Propositionen 
I proposition 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m. föreslår 
regeringen (Justitiedepartementet) – efter hörande av Lagrådet – att riksda-
gen antar de i propositionen framlagda förslagen till  

1. lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 
2. lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713).    
Lagförslagen har intagits som bilaga till betänkandet.  

Utskottet 
När ett aktiebolag skall genomföra en s.k. apportemission, dvs. en nyemiss-
ion med rätt att teckna aktier mot tillskott av annan egendom än pengar (ap-
portegendom), skall bolagets styrelse, enligt 4 kap. 6 § aktiebolagslagen 
(1975:1385), lämna en redogörelse för de omständigheter som kan vara av 
vikt vid bedömandet av värdet på apportegendomen. Redogörelsen skall bl.a. 
innehålla en uppgift om det värde till vilket apportegendomen beräknas tas 
upp i balansräkningen samt det antal aktier som skall lämnas för egendomen. 
Bolagets egna revisorer skall granska och yttra sig över redogörelsen. Av 
yttrandet skall framgå att apportegendomen inte har åsatts ett högre värde än 
det verkliga värdet för bolaget och att egendomen är eller kan antas bli till 
nytta för bolagets verksamhet. Styrelsens redogörelse och revisorernas ytt-
rande skall hållas tillgängliga för aktieägarna inför bolagsstämmans beslut 
om nyemission.  

Även vid en fusion, dvs. en sammanslagning av två eller flera aktiebolag, 
finns regler om revisorsyttrande. Styrelsernas fusionsplan skall enligt 14 kap. 
7 § aktiebolagslagen granskas av revisorerna i det överlåtande bolaget och, i 
vissa fall, det övertagande bolaget. Revisorerna skall för varje bolag lämna 
ett skriftligt yttrande över sin granskning, varav skall framgå huruvida fus-
ionsvederlaget och grunderna för dess fördelning har bestämts på ett sakligt 
och korrekt sätt.  

För försäkringsaktiebolag finns motsvarande bestämmelser i försäkringsrö-
relselagen (1982:713). 

I propositionen anför regeringen att kravet på att granskningen skall utföras 
av bolagets egna revisorer har medfört problem för svenska aktiebolag som 
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är noterade på börs i USA. Från amerikanskt håll anses nämligen att bolagets 
revisorer förlorar sin oberoende ställning efter sådana granskningar och 
således inte kan utföra den revision som ligger till grund för den årliga revis-
ionsberättelsen. Bolaget måste därför anlita utomstående revisorer för revis-
ionen, vilket leder till extra kostnader.  

För att komma till rätta med detta problem föreslås i propositionen änd-
ringar i aktiebolagslagen (1975:1385) och försäkringsrörelselagen 
(1982:713). Lagförslagen innebär att det blir möjligt att anlita även andra 
auktoriserade eller godkända revisorer än bolagets egna för granskningar av 
styrelsens redogörelse i samband med en apportemission och av fusionspla-
ner. En sådan revisor skall, enligt lagförslagen, utses av bolagsstämman om 
annat inte framgår av bolagsordningen.  

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2001.  
De i propositionen framlagda lagförslagen grundar sig på den inom Justi-

tiedepartementet upprättade promemorian Revisors yttrande om apportegen-
dom m.m. Promemorian har remissbehandlats.  

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet tillstyr-
ker de föreslagna lagändringarna.  

Hemställan 
Utskottet hemställer 

beträffande lagförslagen 
att riksdagen antar regeringens förslag till  
dels lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385), 
dels lag om ändring i försäkringsrörelselagen (1982:713).       

Stockholm den 8 maj 2001  

På lagutskottets vägnar 

Tanja Linderborg  

 

I beslutet har deltagit: Tanja Linderborg (v), Rolf Åbjörnsson (kd), Rune 
Berglund (s), Henrik S Järrel (m), Nikos Papadopoulos (s), Elizabeth Ny-
ström (m), Marina Pettersson (s), Christina Nenes (s), Tasso Stafilidis (v), 
Kjell Eldensjö (kd), Berit Adolfsson (m), Anders Berglöv (s), Viviann Ger-
din (c), Ana Maria Narti (fp), Raimo Pärssinen (s), Lars Lilja (s) och Tomas 
Högström (m). 
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Propositionens lagförslag 

1 Förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) 



 

 

2000/01:LU23 
Bilaga  
 

4 



 

 

2000/01:LU23 
Bilaga  
 

5 



 

 

2000/01:LU23 
Bilaga  
 

6 



 

 

2000/01:LU23 
Bilaga  
 

7 

2 Förslag till lag om ändring i försäkringsrörelselagen 
(1982:713) 
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