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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385);

 

utfärdad den 2 december 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen
(1975:1385)
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dels

 

 att 8 kap. 38 § skall upphöra att gälla, 

 

dels

 

 att 4 kap. 20 § och 13 kap. 12 § skall ha följande lydelse.

 

4 kap.

 

20 §
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Emissionsprospekt skall innehålla balansräkningar avseende ut-
gången av de tre senaste räkenskapsår, för vilka årsredovisning och revi-
sionsberättelse avgivits, resultaträkningar för dessa tre räkenskapsår samt ett
sammandrag av de uppgifter som bolaget varit skyldigt att ta in i förvalt-
ningsberättelserna för de tre räkenskapsåren. Om handlingarna inte innehål-
ler finansieringsanalys som avses i 2 kap. 1 § andra stycket årsredovisnings-
lagen (1995:1554), skall de kompletteras med en sådan analys. Om bolaget
är skyldigt att upprätta en kapitaltäckningsanalys enligt 2 kap. 1 § andra
stycket lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepap-
persbolag skall handlingarna också innehålla en sådan.

Bestämmelserna i 3 kap. 5 § andra stycket och tredje stycket första me-
ningen årsredovisningslagen skall tillämpas på emissionsprospekt. 

Om bolaget är moderbolag, skall bolaget i emissionsprospektet intaga
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för de tre senaste räken-
skapsåren. När redovisningshandlingar och andra uppgifter för koncern inta-
ges i prospektet får häremot svarande uppgifter för bolaget utelämnas i den
mån de kan anses sakna väsentlig betydelse för bedömningen av bolagets
aktier. Dock får bolagets resultaträkning och balansräkning för det senaste
räkenskapsåret enligt första stycket ej utelämnas.

 

13 kap.

 

12 §
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 Likvidatorerna skall för varje räkenskapsår avge en årsredovisning,
som läggs fram på ordinarie bolagsstämma för godkännande. I fråga om
stämman och redovisningen skall 9 kap. 7 § andra stycket 1 och 2 denna lag
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samt 5 kap. 18–25 §§, 6 kap. 2 § och bestämmelserna om finansieringsana-
lys i 2 kap. 1 § andra stycket och 6 kap. 5 § årsredovisningslagen
(1995:1554) inte tillämpas. I förekommande fall behöver inte heller bestäm-
melserna i 5 kap. 2 § 3 och 6 kap. 3 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag tillämpas.

I balansräkningen upptages det egna kapitalet i en post, varvid aktiekapi-
talet anges inom linjen, i förekommande fall fördelat på olika aktieslag. 

Tillgång får ej upptagas till högre värde än den beräknas inbringa efter av-
drag för försäljningskostnaderna. Om tillgång kan beräknas inbringa väsent-
ligt högre belopp än det i balansräkningen upptagna värdet eller om för
skuld och likvidationskostnad kan beräknas åtgå ett belopp som väsentligt
avviker från redovisad avsättning eller skuld, skall det beräknade beloppet
anges inom linjen vid tillgångs-, avsättnings- eller skuldposten.

 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. De nya föreskrifterna skall
dock tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter
den 31 december 1999. Föreskriften i 8 kap. 38 § skall fortfarande tillämpas
för det räkenskapsår som har inletts före lagens ikraftträdande.

På regeringens vägnar

BRITTA LEJON
Sten Andersson
(Justitiedepartementet)


